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Ochrona danych 

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2022 r. 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI dotyczącą aplikacji MyIUS 

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych podczas korzystania przeze mnie z aplikacji MyIUS zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności i 

Warunkami użytkowania. 

W każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, które może mieć miejsce w przyszłości. 

Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, muszę po prostu usunąć aplikację ze swojego smartfona. 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z APLIKACJI MyIUS  

W niniejszej Polityce prywatności chcemy Cię poinformować, na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu 

przetwarzamy dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub które przekazujesz nam podczas korzystania z 

aplikacji MyIUS. Chcemy Cię również poinformować o Twoich prawach wynikających z przepisów o ochronie 

danych osobowych. 

W odniesieniu do szczególnych kategorii przetwarzania danych mogą obowiązywać dodatkowe postanowienia 

polityki prywatności; na przykład w przypadku korzystania z aplikacji MyIUS w celu  wzięcia udziału w badaniu. 

Aplikacja MyIUS została sklasyfikowana jako produkt medyczny w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

i spełnia podstawowe wymagania wytycznej UE 93/42/EWG i/lub jej krajowych środków wykonawczych. 

Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania. 

Aplikacja MyIUS będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w ścisłej tajemnicy i tylko w określonym celu. Twoje 

dane dotyczące zdrowia są przetwarzane przy użyciu algorytmu hostowanego na serwerach Amazon AWS. 

1. Kto jest administratorem danych i z kim mogę się kontaktować? 

Administratorem danych, zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), 

jest: 

BAYOOCARE GmbH 

Europaplatz 5 

64293 Darmstadt, Niemcy 

Możesz się kontaktować z inspektorem ochrony danych naszej firmy, pisząc na powyższy adres lub  wysyłając e-

mail na adres: dataprivacy@bayoocare.com  
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2. Co to są dane osobowe? 

Dane osobowe są definiowane jako wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub  możliwej do 

zidentyfikowania osoby fizycznej. 

Podczas korzystania z aplikacji MyIUS nie wymagamy podawania imienia i nazwiska ani innych danych 

kontaktowych. Twoje dane są przechowywane w Twoim smartfonie bez żadnego odniesienia do  Twojego 

nazwiska (jako dane pseudonimizowane). 

3. Jakie dane gromadzimy? 

3.1. Dane dotyczące zdrowia 

MyIUS to cyfrowe narzędzie wsparcia dla kobiet korzystających z systemów wewnątrzmacicznych Kyleena, 

Jaydess lub Mirena. Gromadzi ono następujące dane dotyczące zdrowia: 

• Parametry wejściowe: 

o Waga i wzrost 

o Stosowane w przeszłości metody antykoncepcji 

o Ciąże i porody 

• Dzienny wzorzec krwawienia po założeniu IUS 

3.2. Gromadzone przez nas dane użytkowe na temat korzystania z naszej aplikacji 

3.2.1. Microsoft App Insights 

Microsoft App Insights gromadzi dane na temat korzystania z aplikacji, w szczególności w 

odniesieniu do awarii systemu i błędów. Wykorzystuje informacje o Twoim urządzeniu (w tym 

identyfikator UUID), zainstalowanej wersji aplikacji i inne informacje, które mogą pomóc w 

usuwaniu błędów, szczególnie w odniesieniu do oprogramowania i sprzętu użytkownika. 

4. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Gdy używasz tej aplikacji, dane są przesyłane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z 

powodu korzystania z usługi analitycznej Microsoft App Insights. Komisja UE nie wydała orzeczenia w sprawie 

adekwatności środków ochrony prywatności w tych krajach (tzw. „państwach trzecich”), ponieważ kraje te nie 

wprowadziły środków ochrony prywatności porównywalnych ze środkami obowiązującymi w UE. 

Microsoft App Insights posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA i gwarantuje użytkownikom odpowiedni 

poziom ochrony prywatności, w szczególności w formie prawnie wiążących i możliwych do wyegzekwowania 

praw dla osób, których dane dotyczą. 

Pozostałe przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na terenie UE i jest realizowane przez kontraktowych 

dostawców usług, którzy działają na nasze zlecenie. 
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Jeśli korzystasz z aplikacji prawidłowo i zgodnie z jej przeznaczeniem, Twoje dane dotyczące zdrowia są 

zapisywane w Twoim smartfonie. W celu sformułowania prognozy dane dotyczące zdrowia są przesyłane na 

serwer Amazon AWS, gdzie są przetwarzane, ale nie przechowywane. 

Jeśli zmienisz smartfon na nowy lub skorzystasz z funkcji eksportu danych, Twoje dane dotyczące zdrowia zostaną 

tymczasowo (maksymalnie na 24 godziny) przesłane w postaci zaszyfrowanego pliku na serwer Amazon AWS, 

aby przy pierwszym użyciu nowego smartfona dane wejściowe były dostępne. Po pomyślnym zaimportowaniu 

danych do nowego smartfona tymczasowa kopia eksportu danych zostanie usunięta. 

5. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej? 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO) oraz niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG): 

5.1. W celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6.1.b RODO) 

Aplikacja MyIUS przetwarza dane istotne z punktu widzenia umowy, aby świadczyć i przydzielać Ci 

usługi określone w umowie oraz przekazywać dane właściwym odbiorcom. 

Twoje dane są wykorzystywane w formie pseudonimów do celów naukowych i statystycznych oraz do 

ciągłego doskonalenia aplikacji i algorytmu. Identyfikacja osoby, której dane dotyczą, w oparciu o 

wykorzystywane dane nie jest możliwa/nie będzie już możliwa. 

5.2. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia na podstawie Twojej zgody (art. 6. 1.a RODO; 

art. 9. 2.a RODO) 

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji MyIUS wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych  

dotyczących zdrowia poprzez umieszczenie znacznika wyboru w odpowiednim polu wyboru. Na 

podstawie Twojej zgody przetwarzamy Twoje dane dotyczące zdrowia w celu prognozowania Twojego 

osobistego profilu krwawienia. 

5.3. W celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (art. 9.2.f RODO) 

W razie konieczności przetwarzamy Twoje dane w celu wszczęcia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

prawnych. 

6. Komu przekazywane są moje dane osobowe? 

Zasadniczo w ramach MyIUS dane są dostępne tylko dla osób, które wymagają takiego dostępu w celu  

wypełnienia naszych zobowiązań umownych i/lub prawnych. Również dostawcy usług i agenci zastępczy, z 

których usług korzystamy, mogą otrzymywać od nas dane do tych celów. Dotyczy to w szczególności naszego 

hosta Amazon AWS, posiadającego certyfikat ISO 27001. 

Ty możesz dowolnie przekazywać prognozy generowane przez aplikację stronom trzecim. 

7. Czy prawo lub umowa zobowiązują mnie do podania danych osobowych? 

Nie masz obowiązku przekazywania nam wyżej wymienionych danych osobowych.  
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8. Jak długo przechowywane są moje dane? 

Zasadniczo nie przechowujemy Twoich danych osobowych. Dane te są przechowywane wyłącznie w  Twoim 

smartfonie. W przypadku korzystania z funkcji prognozowania, po 90 dniach wprowadzone przez Ciebie 

parametry wraz z dziennikiem wzorców krwawienia zostaną przesłane do algorytmu obsługiwanego przez 

Amazon AWS w celu przetworzenia. Ani parametry wejściowe, ani dziennik profilu krwawienia nie będą 

przechowywane na serwerze Amazon AWS. 

9. Twoje prawa jako podmiotu danych 

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie przez nas danych osobowych (podmiot danych), ma prawo do 

uzyskania informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do korekty danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do 

usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO 

oraz prawo do wycofania zgody na podstawie art. 21 RODO, a także prawo do przenoszenia danych na podstawie 

art. 20 RODO. Prawo do informacji i prawo do usunięcia danych podlegają ograniczeniom określonym w 

paragrafach 34 i 35 BDSG. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych 

zgodnie z art. 77 RODO i paragrafem 19 BDSG. 

MyIUS nie jest w stanie identyfikować użytkowników. MyIUS nie posiada odpowiednich cech  identyfikacyjnych, 

aby przypisać dane dotyczące zdrowia do konkretnego użytkownika. W takich przypadkach artykuły 15–20 nie 

mają zastosowania. 

10. Informacja o prawie do wycofania zgody na podstawie art. 21 RODO 

10.1. Prawo do wycofania zgody w odniesieniu do konkretnego zdarzenia 

Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zebranych na podstawie art.  

6.1.f RODO (przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionych interesów) w dowolnym momencie i z 

przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o ten  

przepis (o którym mowa w art. 4.4 RODO), jeśli takowe występuje. Patrz także w szczególności punkt 

3.4. 

Jeśli wycofasz zgodę, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane, chyba że będziemy w stanie  

wykazać obowiązkowe, chronione prawem powody ich przetwarzania, które przeważają nad Twoimi  

interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie jest wymagane do wszczęcia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń prawnych. 

Jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, nie 

będziemy już wykorzystywać Twoich danych osobowych w tym celu. 

10.2. Wycofanie zgody 

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną nam zgodę. 

Dotyczy to również wycofania oświadczeń o wyrażeniu zgody wydanych przed wejściem w życie 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (tj. przed dniem 25 maja 2018 r.). Wycofanie zgody nie 
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ma wpływu na legalność przetwarzania, które za Twoją zgodą miało miejsce przed wycofaniem przez 

Ciebie zgody. 

10.3. Korzystanie z prawa do wycofania/odwołania udzielonej zgody 

Zgodę można wycofać, wysyłając wiadomość e-mail w dowolnej formie na adres dataprivacy 

(at)bayoocare.com. 

W sprawach związanych z prawami do ochrony danych osobowych należy kontaktować się 

bezpośrednio z inspektorem ochrony danych. 

11. Zastrzeżenie możliwości zmian 

MyIUS ma prawo w każdej chwili zmienić niniejszą Politykę prywatności; w szczególności może ją modyfikować 

w celu dostosowania do zmian w ustawodawstwie lub orzecznictwie. Najnowsza wersja niniejszej Polityki 

prywatności jest zawsze dostępna w aplikacji. Zmiany w Polityce prywatności wchodzą w życie natychmiast z 

dniem ich opublikowania. 

 

 


