
Polityka prywatności aplikacji mobilnych Vienna Life 

 

1. Niniejsza Polityka prywatności aplikacji mobilnych Vienna Life (dalej jako „Polityka”) opisuje 

zasady prywatności aplikacji mobilnej pod nazwą Vienna Life (dalej jako „Aplikacja Mobilna”  

lub „Aplikacja”) zarządzanej przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna 

Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”), wykorzystywanej przez użytkowników 

końcowych za pomocą m.in. tabletów, smartfonów oraz innych urządzeń umożliwiających 

pobranie oraz funkcjonalne korzystanie z Aplikacji  (dalej łącznie lub osobno jako „Urządzenie 

Mobilne” lub „Urządzenie”). 

 

2. Na Urządzeniu Mobilnym przechowywany będzie generowany na etapie rejestracji Aplikacji  

w systemie Vienna Life zaszyfrowany unikalny identyfikator Aplikacji (dalej jako „Identyfikator 

Aplikacji”). Identyfikator o którym mowa w zdaniu poprzednim  przechowywany będzie  

na Urządzeniu Mobilnym do momentu usunięcia Aplikacji Mobilnej z urządzenia. 

 

3. Identyfikator Aplikacji oraz inne informacje wskazane w ust. 2 powyżej wykorzystywane są  

w celu weryfikacji Aplikacji oraz Urządzenia Mobilnego. 

 

4. Komunikacja między Aplikacją Mobilną a dedykowanymi systemami Vienna Life odbywa się  

z użyciem protokołu SH256 oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących. 

 

5. W zależności od wykorzystywanego Urządzenia oraz oprogramowania, Aplikacje Mobilne mogą 

uzyskać dostęp do następujących uprawnień/zasobów na Urządzeniu Mobilnym: (i) zdjęcia, 

multimedia i pliki (w celu odczytywania, modyfikowania i usuwania zawartości pamięci USB), 

(ii) pamięć (w celu odczytywania, modyfikowania i usuwania zawartości pamięci USB), (iii) aparat 

(w celu wykonywania zdjęć i filmów video), (iv) inne (w celu ułatwienia dostępu do menadżera 

pobierania, odbierania i  utrzymania pełnego dostępu danych z sieci Internet, zapobiegania 

przechodzeniu Urządzenia Mobilnego w „tryb uśpienia”)  

 

6. W zależności od Aplikacji Mobilnej, uprawnienia Aplikacji oraz jej funkcjonalności można 

odwołać w całości lub części bądź zmienić przez (i) zmianę ustawień systemowych  

na Urządzeniu Mobilnym lub poprzez (ii) odinstalowanie Aplikacji. 

 

7. Aplikacje Mobilne nie przechowują: (i) żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić 

osobie niepowołanej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, (ii)  danych klientów 

Vienna Life dostępnych po zalogowaniu, ani (iii) innych informacji objętych tajemnicą 

ubezpieczeniową.  

 

8. Dane dotyczące aktywności użytkowników w Aplikacjach Mobilnych mogą być przetwarzane 

oraz wykorzystywane przez Vienna Life  do celów statystycznych. 

 

9. W przypadku braku zgody na zasady zawarte w niniejszej Polityce, użytkownik nie powinien 

instalować  Aplikacji (w tym jej kolejnych wersji) bądź ją odinstalować (jeżeli uprzednio dokonał 

jej instalacji na Urządzeniu Mobilnym). 

 



10. Polityka nie ma zastosowania do działalności podmiotów innych niż Vienna Life (dalej jako 

„Podmioty Trzecie”), w tym serwisów za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do 

Aplikacji Mobilnych. Vienna Life zachęca do zapoznania się z zasadami prywatności stosowanymi 

przez Podmioty Trzecie. 

 

11. Vienna Life zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki poprzez opublikowanie Polityki 

zawierającej przedmiotowe zmiany na stronie: http://www.viennalife.pl/nota-

prawna/PolitykaPrywatnosciAplikacjiMobilnych.pdf  

 

12. W przypadku pytań lub wątpliwości Vienna Life prosi o kontakt na adres: Vienna Life 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, ul. Cybernetyki 7, 

02-677 Warszawa, tel. +48 22 460 22 22, e-mail : info@viennalife.pl . 


