
 
 
 
 

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI OMNIFLEET 

 
 

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej OmniFleet 
2. Aplikacje przechowują poniższe dane na urządzeniu, na którym jest zainstalowana 

Aplikacja:  
2.1. Domyślny widok menu głównego Aplikacji  
2.2. Zaszyfrowany unikalny identyfikator Aplikacji (parametr jest tworzony w procesie 
rejestracji Aplikacji po stronie Inter Profmax).  

3. Dane o których mowa w punkcie 2. powyżej są przechowywane na urządzeniu tak 
długo, jak długo jest zainstalowana Aplikacja.  

4. Dane o których mowa w punkcie 2.1. powyżej nie są nigdzie wysyłane.  
5. Dane o których mowa w punkcie 2.2. oraz informacje o marce, modelu i 

identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego są wysyłane do Inter Profmax 
w procesie rejestracji urządzenia w Aplikacji) oraz są wykorzystywane w celu 
jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji i urządzenia mobilnego.  

6. Dane o których mowa w punkcie 2. nie są przechowywane przez aplikację w 
urządzeniu, na którym zainstalowana jest aplikacja. Dane przechowywane są na 
serwerze aplikacji OmniFleet, zgodnie z zasadami użytkowania systemu. 

7. Komunikacja między aplikacją mobilną a systemami OmniFleet odbywa się z użyciem 
protokołu SSL (Secure Socket Layer) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących.  

8. W zależności od platformy mobilnej, użytkownicy aplikacji OmniFleet mogą uzyskać 
dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu:  
- informacji o położeniu w przypadku wyszukiwania przez użytkownika punktów 
usługowych, po wyrażeniu zgody przez użytkownika  
- funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych (na potrzeby wywołania 
połączenia z infolinią Inter Profmax.).  
W zależności od platformy mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez 
zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.  

9. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić 
osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji, nie przechowuje 
danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie. Tym samym nie ma 
możliwości dokonywania operacji przez osobę trzecią w przypadku nieuprawnionego 
dostępu do zarejestrowanego urządzenia.  

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

11. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej 
Polityki Prywatności na stronie www.interprofmax.pl/politykaprywatnosci.pdf  

12. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 
Inter Profmax Sp Z o.o. 
ul. Ostrobramska 101  
04-041 Warszawa 
E-mail: kontakt@interprofmax.pl  
Telefon: +48 (22)465 65 38 


