
Polityka prywatności Aplikacji mobilnej Callback24

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej
Callback24, której właścicielem jest ITDESK sp. Z O. O. 

2. Dostęp do Danych Osobowych i ich korekta

2.1 Każdy Użytkownik naszej aplikacji ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce
korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzy sobie
pozostawienia swoich danych osobowych to ma do tego prawo, ma także możliwość ich usunięcia 
lub nie korzystania z naszej aplikacji.

2.2 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź w przypadku
wystąpienia błędnych lub niekompletnych zapisów tych danych, użytkownik powinien 
skontaktować się z firmą przy wykorzystaniu danych kontaktowych.

2.3 Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych
poufnych jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.

3. Bezpieczeństwo

3.1Komunikacja między aplikacją mobilną a usługą Callbck24 odbywa się z użyciem 
mechanizmów szyfrujących

3.2 Aplikacje mobilne nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić 
osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji

4. Pliki Cookies

4.1 Cookies, potocznie zwane ciasteczkami, są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi w 
pamięci stałej urządzenia przez przeglądarki internetowej. Dzięki nim serwis internetowy działa 
prawidłowo, ułatwiają one nawigację oraz zwiększają bezpieczeństwo serwisu. Pliki te przechowują
informacje wykorzystywane przez serwisy internetowe między innymi do ustalenia preferencji 
użytkownika odnośnie przeglądanych treści, przeprowadzenia automatycznej autoryzacji 
użytkownika w serwisie

4.2 Aplikacja callback24 w większości przypadków nie zbiera i nie przechowuje w plikach cookie 
danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, nip, pesel czy dane teleadresowe. Są jednak 
miejsca, w których zaznaczając pole “zapamiętaj mnie” zachowujemy w zaszyfrowanej postaci 
dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcjonalności.

5. Uprawnienia

5.1W zależności od platformy mobilnej, aplikacje mogą uzyskać dostęp do następujących 
uprawnień na urządzeniu mobilnym:

• nagrywanie połączeń
• wyświetlanie danych osoby dzwoniącej
• dostęp do historii połączeń w celu wykrycia numeru telefonu
• wykonywanie połączeń wychodzących i przychodzących



• zapisywanie i odtwarzanie nagranych połączeń.

5.2 Uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub 
odinstalowanie aplikacji.

6. Dodatkowe postanowienia

6.1 W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją 
odinstaluj.

6.2 ITDESK sp. Z O. O. zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych
dotyczących ochrony danych osobowych obejmujących gromadzenie i wykorzystywanie tychże
danych, jak również przestrzegania niniejszych Zasad Ochrony Prywatności. Niniejsze Zasady 
Ochrony Prywatności regulują przepisy dotyczące wykorzystywania danych osobowych 
powierzanych nam przez samych użytkowników, bądź od nich uzyskiwanych.

6.3 W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając
z formularza zgłoszeniowego na stronie https://callback24.pl/kontakt/ 

https://callback24.pl/kontakt/

