POLITYKA PRYWATNOŚCI VOCALY
Dziękujemy za skorzystanie z usług Vocaly! Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka
Prywatności”) wyjaśnia m.in. jakie dane osobowe są gromadzone przez Vocaly Pro sp. z o.o. z siedzibą
w Lublinie oraz podmioty z nimi powiązane (dalej jako: „Vocaly” lub „Administrator”), w jaki sposób
Vocaly wykorzystuje i przetwarza Twoje dane osobowe, a także jakie możliwości wyboru masz
w odniesieniu do swoich danych osobowych. Ponadto, niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady
zachowania prywatności, które Vocaly otrzymuje od Użytkowników, korzystając z usług Vocaly
w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, zarówno osobowych, jak
i nieosobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Vocaly, takimi
jak aplikacja „Vocaly”, serwis internetowy Vocaly (https://vocalypro.com/pl), newsletter i inne
powiązane usługi, które zwane dalej będą łącznie „Usługami”.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz jakichkolwiek dodatkowych informacji, skontaktuj się
z nami – info@vocalypro.com
Przez używanie Usług Vocaly, dajesz nam swoją zgodę, aby wszystkie Twoje identyfikowalne dane
osobowe, które przesyłasz Vocaly lub które są przez Vocaly gromadzone w związku z Usługami,
w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, mogą być przetwarzane przez Vocaly w sposób i w celach
opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
CZYM SĄ DANE OSOBOWE?
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”),
„dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą Vocaly Pro spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Garbarska 16, 20-340 Lublin), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000777318, posiadająca NIP: 9462687361, numer statystyczny (REGON): 382855837.
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:
• przesłanie e-maila na następujący adres: info@vocalypro.com;
• nadanie przesyłki pisemnej na adres: Vocaly Pro sp. z o.o., ul. Garbarska 16, 20-340 Lublin.
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
JAK ZBIERAMY INFORMACJE?

Strona 1 z 7

Vocaly zbiera Twoje informacje w następujący sposób:
• Vocaly gromadzi informacje, gdy użytkownik dokonuje rejestracji w celu dołączenia do Vocaly
i uzyskania dostępu do jej Usług i/lub loguje się na konto, które już posiada w niektórych
serwisach społecznościowych stron trzecich (zwanych dalej "SNS"), w tym między innymi na
Facebooku, Google, Apple. Na przykład nasze Usługi mogą umożliwiać użytkownikowi
utworzenie konta i zalogowanie się do Usług Vocaly przy użyciu danych uwierzytelniających
konta na Facebooku za pośrednictwem usługi Facebook Connect. Vocaly gromadzi informacje,
które użytkownik dobrowolnie przekazuje, aby stać się zarejestrowanym użytkownikiem Usług
Vocaly, a także podczas korzystania z niektórych aspektów Usług Vocaly;
• Vocaly gromadzi dobrowolne informacje od Ciebie, jako posiadacza konta, w celu dodania ich
do Twojego Konta. Jest to całkowicie dobrowolne z Twojej strony, a Vocaly dokłada wszelkich
starań, aby zebrać jak najmniej informacji umożliwiających identyfikację użytkownika w celu
utworzenia tych profili.
• Podczas przeglądania lub korzystania z Usług Vocaly, narzędzia technologiczne, w tym
"cookies", zbierają pewne informacje, jak wyjaśniono w poniższej sekcji.
JAKIE INFORMACJE GROMADZI VOCALY?
Informacje osobiste:
Vocaly gromadzi informacje identyfikujące osobowo (dalej jako: „Informacje Identyfikujące
Osobowo”) bezpośrednio w trakcie utworzenia przez Ciebie konta w Usługach Vocaly. Daną osobową
jest informacja, która Ciebie identyfikuje i która może być użyta do kontaktu z Tobą zarówno online,
jak i offline. Informacja Identyfikująca Osobowo może zawierać w szczególności, choć nie wyłącznie,
imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, płeć, pseudonim, zdjęcie profilowe, nagrania audio, nagrania video
itp. Dodatkowo, jeżeli będzie tworzyć konto w Usługach przy wykorzystaniu konta SNS, Vocaly może
gromadzić Twoje Informacje Identyfikujące Osobowo, które już podałeś w ramach SNS (m.in. inne
informacje, które są publicznie dostępne w koncie SNS, jak również dodatkowe informacje, które
zostały przekazane Vocaly w celu uzyskania dostępu do nich za pośrednictwem SNS) do utworzenia
Twojego konta w Usługach Vocaly. Informacje, które gromadzimy mogą zależeć od polityki prywatności
danego SNS, więc w tym zakresie powinieneś skonsultować się z danym SNS.
Ponadto Vocaly, w ramach swoich Usług, gromadzi i przechowuje nagrania audio i wideo. Vocaly nie
gromadzi i nie przechowuje nagrań audio i wideo dokonanych w ramach Usług, które nie są powiązane
z ważnym, zalogowanym kontem.
W ramach profilowania swojego konta w Usługach, będziesz mógł dodać swoje zdjęcie profilowe.
Dodanie tego zdjęcia nie będzie jednak konieczne do prawidłowego korzystania z Usług i jest zależne
wyłącznie od Ciebie.
Aplikacja Vocaly może również zawierać możliwość powiązania pewnych informacji geograficznych
udostępnianych przez Vocaly z fizyczną lokalizacją użytkownika. Kiedy korzystasz z aplikacji Vocaly,
aplikacja ta może znać, w bardzo ogólny sposób, Twoją aktualną lokalizację fizyczną. W zakresie,
w jakim Twoja fizyczna lokalizacja może zostać określona przez aplikację Vocaly, Vocaly może
wykorzystać Twoją lokalizację w celu udostępnienia Ci informacji, które są istotne ze względu na jego
fizyczną lokalizację. Ponadto, korzystając z Usług, Vocaly może śledzić Twoją aktywność m.in.
w aplikacjach i witrynach innych firmach. Dane te mogą być także przekazywane osobom trzecim, na
zasadach wskazanych w treści niniejszej Polityki prywatności. Jeśli jesteś użytkownikiem systemu IOS,
możesz wyłączyć tę funkcję klikając w powiadomieniu „Poproś aplikację o nieśledzenie” lub wyłącz tę
funkcję w ustawieniach śledzenia.
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Twoje Informacje Identyfikujące Osobowo (a czasem także w połączeniu z Informacjami
Nieidentyfikującymi Osobowo służą do zapewnienia Tobie przez Vocaly Usług (szczegóły poniżej).
Informacje Nieidentyfikujące Osobowo:
Vocaly może także zbierać informacje, które dostarczysz w ramach procesu rejestracji lub
personalizacji konta w Usługach Vocaly, które nie mogą być obiektywnie użyte do zidentyfikowania
Ciebie lub skontaktowania się z Tobą (np. indywidualne preferencje) (dalej jako: „Informacje
Nieidentyfikujące Osobowo”). Niektóre Informacje Nieidentyfikujące Osobową mogą być uznane jako
część Twoich Informacji Identyfikujących Osobowo, jeżeli zostaną one zestawione z innymi
identyfikatorami w sposób, który sprawią, że będzie możliwość zidentyfikowania Ciebie lub
skontaktowania się z Tobą. Jednocześnie, te same informacje będą uważane za Informacje
Nieidentyfikujące Osobowo, jeżeli są brane samodzielnie lub w połączeniu jedynie z innymi
Informacjami Nieidentyfikującymi Osobowo.
DLACZEGO VOCALY GROMADZI I PRZECHOWUJE INFORMACJE?
Vocaly gromadzi i przechowuje Twoje dane osobowe w związku ze świadczeniem Usług. Można je
podzielić na następujące kategorie:
1.

Dane osobowe, które podajesz w ramach Usług jako ich użytkownik (w tym podczas rejestracji
i personalizacji Twojego profilu).
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy
łączącej Ciebie z Vocaly (dalej jako: „Umowa”), do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji
przez Ciebie regulaminu. Podanie przez Ciebie danych umożliwi rejestrację konta, jak również –
prawidłowe korzystanie przez Ciebie z Usług jako użytkownik.
Dane, które przekazujesz Vocaly w ramach Usług są przetwarzane w celu świadczenia Usług –
Vocaly przetwarza dane osobowe w celu dostarczenia treści oraz Usług swoim użytkownikom,
w tym informowania o dostępnych treściach i usługach, a przede wszystkim – w celu
prawidłowego i w pełni satysfakcjonującego korzystania z aplikacji Vocaly.
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

2.

Dane osobowe, które podajesz w formularzach kontaktowych.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych może być niezbędne w celu rozpatrywania skarg
i reklamacji użytkowników związanych z Usługami, kontaktowania się z użytkownikiem Usług lub
osobą trzecią korzystającą z Usług. Ponadto, przetwarzanie Twoich danych osobowych może być
niezbędne do podjęcia działań wyjaśniających lub naprawczych. Vocaly robi to, aby odpowiadać
na Twoje pytania oraz zapewnić Ci niezbędną pomoc.
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(uzasadniony interes Vocaly).

3.

Dane osobowe podawane w celu realizacji płatności za korzystanie z Usług.
W przypadku, w którym do korzystania z części Usług konieczna byłaby realizacja płatności,
wówczas takie przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne w celu wykonania
Umowy i umożliwienia Tobie korzystania z tych części lub wszystkich Usług oferowanych przez
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Vocaly. Ponadto, przetwarzanie tych danych przez Vocaly będzie niezbędne w celu archiwizacji
dokumentów potwierdzających wykonanie przez Vocaly obowiązków wynikających z Umowy.
Usług są zintegrowane z RevenueCat, która zarządza funkcjami zakupu w aplikacji. Jeśli
użytkownik dokona zakupu w aplikacji, RevenueCat otrzyma informację o tym zakupie.
RevenueCat nie otrzymuje ani nie przetwarza informacji o płatnościach użytkownika, takich jak
numer karty kredytowej. Politykę prywatności RevenueCat znajdziesz tutaj
https://www.revenuecat.com/privacy/
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Vocaly).
4.

Dane zapamiętane automatycznie podczas korzystania z Usług.
Korzystając z Usług oferowanych przez Vocaly, w logach systemu mogą być zapamiętywane m.in.
następujące dane: adres IP, adres strony internetowej, która przekierowuje Cię do Usług Vocaly,
rodzaj przeglądarki, której używasz i jej ustawienia wyświetlania, rodzaj systemu operacyjnego,
datę, godzinę i czas trwania wizyty itp. Zebrane dane o logach przetwarzane są przede wszystkim
w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu doskonalenia świadczonych przez Vocaly
Usług, polepszenia ich jakości oraz dostosowania funkcjonalności do Twoich potrzeb.
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Vocaly).

5.

Dane przetwarzane w celach marketingowych oraz polepszenia jakości Usług.
W celu podjęcia przez Vocaly działań marketingowych oraz polepszania jakości Usług – Vocaly
przetwarza także Twoje dane osobowe w celu prowadzenia swoich działań marketingowych oraz
w celu ciągłego ulepszania swoich Usług. Vocaly dąży do zapewnienia najwyższej jakości
oferowanych Usług oraz promowania ich.
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Vocaly, tj.
ulepszanie Usług, zapewnianie ich najlepszej jakości oraz dopasowywanie informacji
marketingowych do zainteresowań użytkowników Usług).

INFORMACJE UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM
Vocaly może udostępniać informacje zbiorcze, które nie zawierają Informacji Identyfikujących
Osobowo, oraz w inny sposób ujawniać Informacje Nieidentyfikujące Osobowo i dane logowania
stronom trzecim w celu analizy branżowej, profilowania demograficznego i w innych celach. Wszelkie
informacje zbiorcze udostępniane w tych kontekstach nie będą zawierały Informacji Identyfikujących
Osobowo użytkownika. Vocaly może również przekazywać Informacje Identyfikujące Osobowo jego
partnerom biznesowym lub osobom trzecim w celu dostarczenia użytkownikowi informacji o towarach
lub usługach, które zdaniem Vocaly mogą go zainteresować.
W przypadku korzystania w ramach Usług z treści usług świadczonych przez inne platformy, np.
YouTube, Facebook, Twitter, użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie swoich Informacji
Identyfikujących Osobowo takim platformom.
Vocaly może zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby prywatne w celu ułatwienia świadczenia Usług,
świadczenia Usług w imieniu Vocaly, wykonywania usług związanych z Usługami (np. usługi
konserwacyjne, zarządzanie bazą danych, analiza i ulepszanie funkcji Usług) lub pomocy Vocaly w
analizowaniu sposobu korzystania z Usług. Te osoby trzecie mają dostęp do Informacji Identyfikujących
Osobowo wyłącznie w celu wykonywania zadań w imieniu Vocaly.
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POLITYKA DOTYCZĄCA DZIECI
Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 13 roku życia, a Vocaly świadomie nie gromadzi Informacji
Identyfikujących Osobowo od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli Vocaly poweźmie informację, że zebrała
Informacje Identyfikujące Osobowo osoby poniżej 13 roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna
prawnego, Vocaly podejmie kroki w celu usunięcia takich informacji ze swoich plików tak szybko, jak
to możliwe. Vocaly zachęca rodziców do podjęcia środków ostrożności w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony ich gospodarstw domowych podczas tworzenia i udostępniania treści wideo.
W przypadku dzieci, które udają osoby dorosłe i używają pełnoletności do rejestracji w ramach Usług
lub dzieci, które użyczają kont osób dorosłych do korzystania z Usług, Vocaly może gromadzić dane
osobowe dzieci jako dorosłych użytkowników, ponieważ Vocaly nie może zdawać sobie sprawy, że
użytkownik jest dzieckiem, zanim Vocaly nie wykryje i nie zidentyfikuje go jako dziecka. Jeśli Vocaly
wykryje i zidentyfikuje, że użytkownik jest dzieckiem, zablokuje konto użytkownika i zabroni mu
korzystania z Usług.
JAKIE MASZ PRAWA?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
• prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
• prawo do usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
• prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
• prawo do wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
Poniżej omawiamy szerzej ww. uprawnienia.
1.

Prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz ich dostępu
Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe,
a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji
dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

2.

Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych
osobowych, które są nieprawidłowe. Masz też prawo żądania uzupełnienia danych osobowych,
jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są niekompletne.

3.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych,
a my bez zbędnej zwłoki je usuniemy, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
b) wycofałeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych;
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c) wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i nie występują
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d) wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego;
e) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
f) Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
w następujących przypadkach:
a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić
prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się
usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec
podstaw Twojego sprzeciwu.

5.

Prawo do wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych
Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.

Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W takiej sytuacji, nie
wolno nam już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności Twojej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto,
masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś oraz masz prawo
przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód. Ponadto, masz prawo
żądania, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia Twoich danych
osobowych przysługuje Ci tylko co do danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody lub na podstawie umowy.

8.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich
danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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PRAWO DO PRYWATNOŚCI W KALIFORNII
„CCPA” oznacza kalifornijską ustawę o ochronie danych osobowych (California Consumer Privacy Act)
z 2018 (Cal. Civ. Code §§ 1798.100 do 1798.199), z późniejszymi zmianami, oraz wszelkie powiązane
przepisy i wytyczne prokuratora generalnego Kalifornii dotyczące tej ustawy.
Dla celów CCPA dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują
lub mogą być powiązane lub mogą być w rozsądny sposób powiązane, bezpośrednio lub pośrednio,
z Tobą.
Mieszkańcy Kalifornii mają następujące prawa:
• prawo do wiedzy, jakie dane osobowe Vocaly gromadzi na Twój temat i skąd je pozyskuje;
• prawo do informacji, czy dane osobowe są sprzedawane lub udostępniane i komu;
• prawo do sprzeciwu wobec sprzedaży danych osobowych;
• prawo do dostępu do własnych danych osobowych;
• prawo do jednakowej usługi i ceny, nawet dla konsumentów, którzy korzystają z prawa do
prywatności (niedyskryminacja).
Aby złożyć takie żądanie, należy wysłać wiadomość e-mail na adres wskazany w niniejszej Polityce
prywatności.
JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane osobowe, które zostały przez Ciebie podane podczas rejestracji lub w ramach uzupełnienia
profilu użytkownika w związku z korzystaniem z Usług, przetwarzane są tak długo, jak długo wiąże
Ciebie Umowa z Vocaly, do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji przez Ciebie Regulaminu. Po
rozwiązaniu Umowy, Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres, w jakim mógłbyś dochodzić
od Vocaly roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Vocaly Umowy
oraz przez okres jaki Vocaly mogłoby dochodzić takich roszczeń od Ciebie.
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane za Twoją zgodą, Vocaly przetwarza Twoje dane dopóki nie
cofniesz udzielonej Vocaly zgody albo nie zakażesz Vocaly ich przetwarzania. Masz prawo cofnięcia
zgody w dowolnym momencie, jednak będzie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Vocaly podejmuje odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony Twoich danych osobowych. Vocaly
stosuje fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, które są zgodne z obowiązującymi
przepisami w celu ochrony danych osobowych.
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Administrator może w każdym czasie zmienić Politykę Prywatności, informując o zmianach
użytkowników Usług drogą e-mailową lub w inny sposób w ramach korzystania z Usług (np. wiadomość
wyświetlana przy logowaniu do profilu w ramach Usług).
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