Polityka prywatności
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Wprowadzenie
Datacubed Health dba o prywatność swoich użytkowników. Niniejsza polityka
prywatności (zwana dalej „polityką”) zawiera wyjaśnienia dotyczące zbierania,
wykorzystywanie i udostępniania danych osobowych. Obowiązuje w
odniesieniu do naszych witryn internetowych, usług, informacji, narzędzi,
funkcjonalności, aktualizacji i podobnych materiałów (zwanych dalej łącznie
„usługami”). W razie pytań dotyczących niniejszej polityki prosimy o
skontaktowanie się z nami, pisząc na adres legal@datacubed.com.
Użytkownikowi przysługuje kilka praw dotyczących jego danych osobowych.
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki w celu
zrozumienia, co robimy, a także poznania swoich praw.
Włączone warunki
Do niniejszej polityki włączone zostały następujące warunki dodatkowe, tak
jakby były w niej w pełni przedstawione:


Warunki świadczenia usług dla użytkowników końcowych



Polityka prywatności dotycząca dzieci



Polityka dotycząca plików cookie

Kim jesteśmy?
Jesteśmy spółką działającą pod nazwą Data Cubed, LLC d/b/a Datacubed
Health. Można się z nami skontaktować, pisząc na
adres legal@datacubed.com.
Datacubed Health jest pionierską firmą technologiczną, dzięki której lepsza
nauka i zdrowsze społeczności stają się rzeczywistością. Stosujemy
zindywidualizowane rozwiązania do pozyskiwania danych, takie jak aplikacje
na smartfony, czujniki noszone na ciele, domowe i środowiskowe do zdalnego

kontaktowanie się z pacjentami i przeprowadzania wirtualnych badań
klinicznych.
Odniesienia, takie jak „my”, „nas” i „nasz” oznaczają Datacubed Health.
Odniesienia do „strony trzeciej” oznaczają osoby inne niż Użytkownik lub my.
Jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane osobowe przekazywane przez
uczestników klienta. Jesteśmy administratorem danych osobowych
przekazywanych przez uczestników Datacubed Health.
Kim jest Użytkownik?
W niniejszej polityce Użytkownik oznacza następujące osoby:


w przypadku klienta — oznacza pracownika lub
przedstawiciela podmiotu gospodarczego korzystającego
z usług Datacubed Health;



w przypadku uczestnika klienta — oznacza osobę fizyczną
pozyskaną przez podmiot gospodarczy, która uczestniczy w
badaniu przeprowadzanym przez Datacubed Health w imieniu
podmiotu gospodarczego;



w przypadku uczestnika Datacubed Health — oznacza osobę
fizyczną, która uczestniczy w badaniu przeprowadzanym
przez Datacubed Health we własnym imieniu.

Użytkownik będący klientem jest administratorem danych osobowych
uczestnika klienta, które Użytkownik nam przekazał.
Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe na podstawie:


zgody udzielonej przez Użytkownika; Użytkownik ma prawo
do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie;



wykonania umowy z Użytkownikiem lub zawarcia umowy z
Użytkownikiem lub podjęcia działań na prośbę Użytkownika;



w zakresie niewykraczającym poza prawa Użytkownika
wynikające z obowiązującego prawa — naszych
uzasadnionych interesów biznesowych.

Jakie dane osobowe zbieramy?
W przypadku uczestnika klienta lub uczestnika Datacubed Health możemy
zbierać następujące dane:


imię i nazwisko,



adres,



data urodzenia,



miejsce urodzenia,



adres e-mail,



nazwa użytkownika,



informacje pochodzące z aktywności związanych z usługami,



lokalizacja,



dane biometryczne (np. nagrania dźwięku/obrazu),



informacje dotyczące telefonu,



informacje dotyczące urządzenia Bluetooth,



kontakty w telefonie,



metadane komórkowe,



metadane wiadomości sms,



adresy IP,



metadane z mediów społecznościowych.

Jesteśmy administratorem danych osobowych uczestników Datacubed Health,
a klient jest administratorem danych osobowych uczestników klienta.

W przypadku klienta możemy zbierać następujące dane:


imię i nazwisko,



służbowy adres,



służbowy numer telefonu,



służbowy adres e-mail,



wszystkie wiadomości wysyłane do nas przez Użytkownika,



informacje rozliczeniowe,



inne dane niezbędne do świadczenia usług na rzecz
Użytkownika.

Użytkownik będący klientem jest administratorem tych danych, a my jesteśmy
podmiotem przetwarzającym te dane.
Jak możemy wykorzystywać dane osobowe?
Dane, które zbieramy od Użytkownika jako uczestnika klienta lub uczestnika
Datacubed Health, wykorzystujemy w celu świadczenia usług na rzecz
Użytkownika. Możemy również wykorzystywać te dane do rozwijania i
udoskonalania naszych usług, spełniania próśb Użytkownika, przesyłania mu
materiałów, informowania go o naszych ofertach i ofertach innych firm,
dostosowywania naszych usług do zainteresowań Użytkownika oraz w innych,
prawnie dozwolonych celach.
W przypadku uczestnika klienta zakres przetwarzania przez nas jego danych
ogranicza się do zakresu uzgodnionego w umowie z klientem.
Wykorzystujemy informacje zebrane od klientów do udzielania odpowiedzi na
zapytania Użytkownika oraz świadczenia usług na jego rzecz.
Jak możemy udostępniać dane osobowe?
Możemy udostępniać dane osobowe naszym partnerom biznesowym,
konsultantom, dostawcom usług, doradcom i podmiotom stowarzyszonym na
zasadach poufności w celu umożliwienia im świadczenia usług na naszą rzecz,
na rzecz Użytkownika oraz umożliwienia nam świadczenia usług. Na przykład

dostęp do tych informacji mogą mieć nasz host i dostawca usług
internetowych.
Możemy udostępniać dane osobowe organom rządowym i/lub organom
ścigania w zakresie, w jakim uważamy to za konieczne do przestrzegania
prawa, na przykład w odpowiedzi na wezwanie lub nakaz sądowy, w celu
obrony roszczeń prawnych lub ustanowienia bądź ochrony naszych praw lub
w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo. Możemy ujawnić dane
osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu w przypadku, gdy uznamy to
za konieczne lub właściwe w celu zapobieżenia działalności przestępczej,
obrażeniom ciała, uszkodzeniu mienia lub ciała.
Możemy przekazywać dane Użytkownika następcy prawnemu w
przedmiotowej działalności, w tym między innymi stronie trzeciej w przypadku
przejęcia, zbycia, sprzedaży składnika majątku, fuzji lub bankructwa. W takiej
sytuacji zasady obowiązujące w odniesieniu do danych Użytkownika mogą
zostać określone przez beneficjenta takiego przekazania, chyba że jest to
prawnie niedozwolone.
Gdzie przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe?
Zebrane od Użytkownika informacje przechowujemy na serwerach
zapewnianych przez Amazon Web Services w Stanach Zjednoczonych (USA) i
Europie. W celach testowych informacje, które zbieramy od Użytkownika mogą
być również przechowywane na komputerach stacjonarnych i laptopach
używanych przez naszych pracowników w Stanach Zjednoczonych. Informacje,
które zbieramy od Użytkownika w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)
i Szwajcarii mogą być przekazywane i przechowywane poza EOG i Szwajcarią,
ponieważ nasza działalność i niektóre z naszych serwerów znajdują się w USA.
W celu przekazywania danych Użytkownika poza EOG i Szwajcarię zawieramy
standardowe klauzule umowne. Wycofaliśmy się z Tarczy Prywatności UE-USA
oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA zgodnie zasadami określonymi przez
Departament Handlu USA w zakresie zbierania, wykorzystywania i
przechowywania danych osobowych przekazywanych z EOG i Szwajcarii do
USA. Będziemy nadal stosować zasady Tarczy Prywatności w odniesieniu do
danych osobowych, które otrzymaliśmy podczas uczestnictwa w Tarczy
Prywatności. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można
znaleźć na stronie https:// www.privacyshield.gov/.

Jak długo możemy przechowywać dane osobowe?
Możemy przechowywać dane Użytkownika przez okres wymagany przez
prawo. W razie braku innych wymogów prawnych będziemy je przechowywać
tylko przez okres niezbędny do realizacji usług. Możemy również
przechowywać dane Użytkownika przez uzasadniony okres. W przypadkach,
w których zastosowanie ma prawo Stanów Zjednoczonych i w przypadkach
wymaganych przez prawo Stanów Zjednoczonych, przechowujemy objęte
ochroną informacje dotyczące stanu zdrowia przez okres 7,5 roku lub inny
okres wymagany lub dozwolony przez prawo.
Gdzie można znaleźć nas w mediach społecznościowych oraz pliki cookie
Można znaleźć nas na portalach Facebook, Twitter i LinkedIn. Kiedy
Użytkownik odwiedza nasze strony mediów społecznościowych, może
kontrolować ustawienia plików cookie, które nie są niezbędne do świadczenia
usług wybranych przez Użytkownika. Cookie to mały plik umieszczany na
urządzeniu Użytkownika, który umożliwia korzystanie z funkcji i funkcjonalności
witryny internetowej www.datacubed.com. Polityka plików cookie
obowiązująca w spółce Datacubed Health zawiera wyjaśniania, czym są pliki
cookie, jak je wykorzystujemy i jak można nimi zarządzać. Z wyjątkiem plików
cookie, które są niezbędne do świadczenia wybranej przez Użytkownika
usługi, żaden plik cookie nie pozostanie na urządzeniu Użytkownika, a my nie
będziemy przechowywać żadnych informacji zebranych za pomocą plików
cookie dłużej niż jest to dozwolone przez prawo.
Prawa Użytkownika dotyczące informacji na jego temat
Użytkownik ma prawo do:


posiadania wiedzy o tym, czy zbieramy, wykorzystujemy lub
udostępniany informacje na jego temat oraz żądania dostępu
do tych informacji;



żądania skorygowania informacji na jego temat, jeśli są
niedokładne lub niekompletne;



poproszenia o usunięcie informacji na jego temat w
następujących przypadkach:

informacje na jego temat nie są już niezbędne do
celów, w których były zebrane, wykorzystywane lub
udostępniane;
 wycofania przez Użytkownika zgody, na której opiera
się zbieranie, wykorzystywanie lub udostępnianie;
 wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec
zbierania, wykorzystywania lub udostępniania i nie
występują nadrzędne, prawnie uzasadnione
podstawy dalszego zbierania, wykorzystywania lub
udostępniania;
 wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec
zbierania, wykorzystywania lub udostępniania
informacji na jego temat do celów marketingu
bezpośredniego;
 niezgodnego z prawem zbierania, wykorzystywania
lub udostępniania informacji na temat Użytkownika;
 konieczności usunięcia informacji na temat
Użytkownika w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego;
 zebrania informacji na temat Użytkownika w celu
oferowania usług internetowych dzieciom;
ograniczenia przez nas zbierania, wykorzystywania lub
udostępniania informacji na jego temat w następujących
przypadkach:









zakwestionowania przez Użytkownika prawidłowości
danych osobowych;
wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec
zbierania, wykorzystywania lub udostępniania w
oparciu o prawnie uzasadnioną podstawę do czasu
stwierdzenia przez nas, czy nasze prawnie
uzasadnione podstawy lub prawnie uzasadnione
podstawy strony trzeciej są nadrzędne wobec
podstaw sprzeciwu;
zbieranie, wykorzystywanie lub udostępniane jest
niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się
usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania;

nie potrzebujemy już informacji na temat
Użytkownika, ale są one potrzebne Użytkownikowi
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
zabrania ze sobą dostarczonych nam informacji i ich
przekazania innej organizacji, jeżeli zbieranie,
wykorzystywanie lub udostępnianie tych informacji odbywa
się w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody lub
umowy;






wniesienia sprzeciwu wobec zbierania, wykorzystywania lub
udostępniania w oparciu o uzasadniony interes lub wykonanie
zobowiązania prawnego, marketing bezpośredni oraz badania
naukowe/historyczne i statystyki;



niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), które
wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie na niego wpływa;



wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Sposób korzystania z praw przez Użytkownika
Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć
informacje o swoim koncie lub zlikwidować konto, wysyłając do nas
wiadomość e-mail na adres legal@datacubed.com. Należy pamiętać, że w
niektórych przypadkach możemy zachować pewne informacje o Użytkowniku
zgodnie z wymogami prawa.

Warunki świadczenia
usług dla
użytkowników
końcowych
Data wejścia w życie: 21 listopada 2019 r.

Ta aplikacja komputerowa, a także dane, usługi, informacje, narzędzia,
funkcjonalności, aktualizacje i podobne materiały dostarczane lub zapewniane
przez nią (zwane łącznie „usługą”) są dostarczane przez Data Cubed, LLC
(„Data Cubed”, „nas” lub „my”) pod warunkiem wyrażenia zgody i
przestrzegania warunków określonych w niniejszych warunkach świadczenia
usług (zwanych dalej „Umową”). Tworząc konto w celu korzystania z usługi,
korzystając z usługi lub w inny sposób zawierając niniejszą Umowę,
Użytkownik zawiera z nami wiążący kontrakt.
Możemy zmieniać lub aktualizować niniejszą Umowę, publikując zmienioną
wersję za pośrednictwem usługi i powiadamiając Użytkownika o zmianach.
Korzystanie z usługi po zaktualizowaniu niniejszej Umowy (lub inna forma
akceptacji) uznawana jest za akceptację zaktualizowanej Umowy. Jeśli
Użytkownik nie akceptuje zmian, musi przestać korzystać z usługi.
LICENCJA
Przez cały okres przestrzegania warunków niniejszej Umowy i wszystkich
włączonych do niej dokumentów udzielamy Użytkownikowi ograniczonej,
odwoływalnej, niezbywalnej, nieprzenośnej, niepodlegającej udzielaniu
dalszych licencji, niekomercyjnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z usługi i
dostęp do niej wyłącznie na urządzeniu Użytkownika przeznaczonym do
przetwarzania danych. Nie udziela się żadnych praw, które nie zostały
wyraźnie określone.

WŁĄCZONE WARUNKI
Do niniejszej Umowy włączone zostały następujące warunki dodatkowe, tak
jakby były w niej w pełni przedstawione:
1. Polityka prywatności
2. Polityka prywatności dotycząca dzieci
OŚWIADCZENIA O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI
Usługa umożliwia Użytkownikom publikowanie treści i materiałów, których nie
przeglądamy, kontrolujemy, ani zatwierdzamy. Użytkownik zgadza się, że nie
odpowiadamy za treści, porady, ani inne materiały pojawiające się w usłudze
lub za jej pośrednictwem.
Usługa nie jest produktem medycznym ani metodą leczenia oraz nie
zapewnia żadnych usług medycznych jakiegokolwiek rodzaju. Użytkownik
przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie jesteśmy jego dostawcą usług
medycznych ani nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia mu jakiejkolwiek
opieki w zakresie jego zdrowia, bezpieczeństwa lub dobrego samopoczucia.
Użytkownik powinien każdorazowo skonsultować się bezpośrednio ze
swoim lekarzem w sprawie określonych chorób lub problemów
zdrowotnych.
W razie, gdy Użytkownik uzna, że wymaga pilnej pomocy medycznej,
powinien bezzwłocznie zadzwonić do swojego lekarza lub pod numer 911
w Stanach Zjednoczonych lub 112 w Unii Europejskiej.
Choć dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ogólnej dostępności
usługi, nie zapewniamy ani nie gwarantujemy bezproblemowego,
niezakłóconego lub bezusterkowego dostępu do usługi, ani nie gwarantujemy
dostępu użytkowników do usługi lub możliwości korzystania z niej lub jej
funkcjonalności przez cały czas.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania usługi lub zaprzestania jej
świadczenia. Możemy to robić w dowolnym czasie i okresowo, tymczasowo lub
na stałe, w całości lub w części, za powiadomieniem lub bez powiadomienia.
Usługa może zawierać błędy lub nieścisłości oraz może być niekompletna lub
nieaktualna. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich takich
błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji
w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Korzystanie z usługi może wiązać się z naliczaniem opłat za transmisję danych
przez operatora.
Uprawnienia
Usługa w części lub całości może być niedostępna publicznie. Możemy także
okresowo wprowadzać zasady dotyczące uprawnień. Zastrzegamy sobie
prawo do poprawiania lub znoszenia w dowolnym czasie tych wymogów
dotyczących uprawnień.
ZASADY POSTĘPOWANIA
Warunkiem korzystania z usługi przez Użytkownika jest przestrzeganie
warunków niniejszej Umowy, w tym między innymi poniższych zasad
postępowania.
Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania obowiązujących przepisów
ustawodawczych lub wykonawczych w związku z korzystaniem przez niego
z usługi.
Użytkownik zobowiązuje się do nierozpowszechniania, nieprzesyłania,
nieudostępniania lub w inny sposób niepublikowania za pośrednictwem usługi
jakichkolwiek sugestii, informacji, pomysłów, komentarzy, pytań, uwag, planów,
propozycji lub podobnych materiałów (zwanych dalej „zgłoszeniami”) lub
grafik, rysunków, tekstów, informacji, nagrań dźwiękowych, zdjęć,
oprogramowania, muzyki, dźwięków, filmów, komentarzy, wiadomości lub
podobnych materiałów (zwanych dalej „treściami”), które:
1. są niezgodne z prawem lub zachęcają innych do postępowania,
które jest niezgodne z prawem;
2. zawierają wirusa lub inne podobne programy lub oprogramowanie,
które mogą uszkodzić działanie naszego lub cudzego komputera;
3. naruszają prawa innej osoby lub prawa patentowe, znaki
towarowe, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa
własności intelektualnej innej osoby;
4. są zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne,
lubieżne, nieprzyzwoite, nieodpowiednie, naruszające prywatność
lub prawa do wizerunku, obraźliwe, nękające, grożące,
zastraszające lub w inny sposób niewłaściwe.

Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania swojej nazwy użytkownika i
hasła oraz wszelkich innych informacji niezbędnych do logowania do usługi, w
zależności od przypadku, w sposób poufny i bezpieczny. Nie odpowiadamy za
nieupoważniony dostęp do konta lub profilu Użytkownika przez inne osoby.
Dodatkowo Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od:
1. modyfikowania, przystosowywania, tłumaczenia, kopiowania,
odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji lub demontażu
jakiejkolwiek części usługi;
2. zakłócania lub przerywania działania usługi, w tym ograniczania
lub uniemożliwiania innym osobom korzystania z usługi poprzez
hakowanie lub podmianę zawartości (defacing);
3. przesyłania lub udostępniania w związku z usługą blokad usług
(ang. denial of service), wirusów, robaków, koni trojańskich lub
innych szkodliwych kodów lub działań;
4. podejmowania próby analizowania, skanowania lub testowania
podatności systemu lub sieci lub naruszania bezpieczeństwa lub
środków uwierzytelniania bez odpowiedniego upoważnienia;
5. podejmowania działań, które powodują lub mogą powodować,
wedle wyłącznie naszego uznania, nieuzasadnione lub
nieproporcjonalnie duże obciążenia naszej infrastruktury;
6. zbierania lub gromadzenia adresów e-mail lub innych informacji
kontaktowych innych Użytkowników usługi;
7. wyodrębniania lub zbierania treści z usługi w sposób
zautomatyzowany;
8. przesyłania, publikowania lub udostępniania fałszywych,
niekompletnych lub wprowadzających w błąd informacji w usłudze
lub przekazywanie nam tych informacji w inny sposób;
9. zakładania więcej niż jednego konta Użytkownika;
10. podszywania się pod inne osoby lub firmy.
Licencja Użytkownika nie uprawnia go do dostępu do części usługi, która nie
jest publicznie dostępna. Użytkownik nie może podejmować prób obejścia
środków bezpieczeństwa stosowanych w usłudze.
Niezależnie od powyższych zasad postępowania, nasze nieograniczone prawo
do odebrania Użytkownikowi możliwości dostępu do usługi nie ogranicza się
do przypadków naruszenia niniejszych zasad postępowania.

TREŚCI PRZESYŁANE DO NAS LUB UDOSTĘPNIANE NAM
Użytkownik nie ma obowiązku przesyła nam czegokolwiek ani udostępniania
treści za pośrednictwem usługi. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik
zdecyduje się przesłać treści do usługi lub w inny sposób udostępnić treści
za pośrednictwem usługi, będziemy wykorzystywać treści zgodnie z naszą
polityką prywatności.
Aby nam to w pełni umożliwić, zgodnie z ograniczeniami polityki prywatności
Użytkownik niniejszym udziela nam wieczystego, nieodwołalnego,
przenośnego, podlegającego udzielaniu dalszych licencji, niewyłącznego,
obowiązującego na całym świecie, w pełni opłaconego, wolnego od tantiem
prawa i licencji na powielanie, wykorzystywanie, modyfikowanie, wyświetlanie,
wykonywanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie i tworzenie dzieł pochodnych
na podstawie tych treści za pośrednictwem usługi i w związku z nią.
Przesyłając do nas treści lub zgłoszenia, Użytkownik niniejszym zgadza się,
potwierdza i oświadcza, że: a) jest upoważniony do przesyłania do nas treści
lub zgłoszeń; b) przekazanie treści lub zgłoszeń nie stanowi ani nie będzie
stanowić naruszenia praw stron trzecich; c) wszelkie takie zgłoszenia i treści są
dokładne i prawdziwe; d) nie jest uprawniony do wynagrodzenia w zamian za
zgłoszenia lub treści oraz h) nie jest uprawniony do uznania jego autorstwa w
związku ze zgłoszeniami lub treściami.
Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania i ujawniania materiałów
i informacji otrzymywanych od Użytkowników można znaleźć w polityce
prywatności.
Użytkownik potwierdza, że nie mamy obowiązku utrzymywania usługi ani
żadnych informacji, materiałów, zgłoszeń, treści, ani żadnych innych rzeczy
przesyłanych do usługi lub w niej publikowanych lub udostępnianych.
Zastrzegamy sobie prawo do wycofania, usunięcia lub pozbycia się wszelkich
takich materiałów.
TREŚCI UDOSTĘPNIANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI
Usługa może umożliwiać Użytkownikowi udostępnianie wybranych informacji
do publicznej wiadomości. Istnieje wiele sposobów kontrolowania zakresu
informacji udostępnianych publicznie i dołożymy wszelkich starań, aby
instrukcje Użytkownika w zakresie dostępnych dla niego opcji zostały
spełnione. Rozumiemy, że określając informacje, które mają być udostępnione

za pośrednictwem usługi, Użytkownik może ujawniać informacje, które chce
udostępnić. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w pełni
zdaje sobie sprawę z wpływu udostępniania tych materiałów oraz ponosi za
to pełną odpowiedzialność. Ponadto zgadza się, że nie ponosimy
odpowiedzialności, a Użytkownik zwalnia nas z odpowiedzialności za szkody
wynikające z takiego postępowania.
NASZA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Jesteśmy właścicielami grafiki, logotypów, nazw, projektów, nagłówków stron,
ikon przycisków, skryptów i nazw usług, które są naszymi znakami towarowymi,
nazwami handlowymi i/lub formami przestrzennymi. Wygląd i sposób działania
usługi (m.in. połączenia kolorów, kształt przycisków, układ, projekt i wszystkie
pozostałe elementy graficzne) są chronione prawem autorskim i dotyczącym
znaków towarowych USA. Wszystkie nazwy produktów, nazwy usług, znaki
towarowe i usługowe (zwane dalej „znakami”) stanowią naszą własność lub
własność odpowiednich podmiotów zgodnie z podaną informacją. Użytkownik
nie może wykorzystywać znaków ani praw autorskich do jakichkolwiek innych
celów niż dozwolone w niniejszej Umowie.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie wykorzystywane do
świadczenia usługi oraz wszelkie ulepszenia, aktualizacje, nowsze wersje,
poprawki i modyfikacje oprogramowania, wszelkie prawa autorskie, patenty,
tajemnice handlowe, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej
chroniące oprogramowanie lub odnoszące się do jakiegokolwiek aspektu
oprogramowania (lub wszelkich ulepszeń, poprawek lub modyfikacji) oraz
wszelka jego dokumentacja są i pozostaną wyłączną własnością nas i/lub
naszych licencjodawców, w zależności od przypadku. Niniejsza umowa nie
przenosi na Użytkownika żadnego tytułu ani prawa własności, ale przyznaje
mu ograniczone prawa określone w niniejszej Umowie.
KORZYSTANIE Z USŁUG I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG
Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia świadczenia w całości lub części
usługi Użytkownikowi wedle wyłącznie naszego uznania i w dowolnym czasie.
Bez ograniczania powyższych postanowień ani przyjmowania dodatkowych
zobowiązań prawnych zgodnie z obowiązującym prawem prowadzimy politykę
odmowy świadczenia usług osobom nagminnie naruszającym ustawę o
prawach autorskich. Wszystkie przyznane nam przez Użytkownika prawa
związane z treściami, zgłoszeniami lub innymi materiałami, w tym między

innymi licencje praw autorskich, będą obowiązywać także po rozwiązaniu
niniejszej Umowy. Ponadto oświadczenia, zobowiązania do obrony prawnej
i odszkodowawcze Użytkownika będą obowiązywać także po rozwiązaniu
niniejszej Umowy.
ŁĄCZA I TREŚCI STRON TRZECICH
Usługa może zawierać łącza. Łącza te służą wyłącznie do celów
informacyjnych i zamieszczenie łącza nie oznacza naszego poparcia dla
powiązanych z nim witryn internetowych lub usług.
Usługa może zawierać artykuły, tekst, grafikę, film, dźwięk, dane, informacje
lub inne podobne materiały pochodzące od osób trzecich. Nie popieramy
żadnych treści stron trzecich, które mogą pojawić się w usłudze lub które mogą
pochodzić z treści pojawiających się w usłudze, nawet jeśli takie treści zostały
przez nas streszczone, zebrane, przeformatowane lub w inny sposób
zredagowane.
OŚWIADCZENIA O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH NIE JEST TO DOZWOLONE PRZEZ
PRAWO, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE
USŁUGA JEST ŚWIADCZONA W POSTACI „TAKIEJ, JAKA JEST” I „W MIARĘ
DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW,
WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH. MY, NASZE SPÓŁKI
MACIERZYSTE, ZALEŻNE, STOWARZYSZONE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU,
DYREKTORZY, UDZIAŁOWCY, CZŁONKOWIE, KADRA KIEROWNICZA,
PRACOWNICY I DOSTAWCY ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH DOROZUMIANYCH
GWARANCJI TYTUŁU, DOKŁADNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, MOŻLIWOŚCI
ZASTOSOWANIA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, WYDAJNOŚCI,
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI LUB
INNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. ŻADNE PORADY ANI
INFORMACJE (USTNE LUB PISEMNE) UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD
NAS NIE STANOWIĄ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI.
KORZYSTANIE Z USŁUGI ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO
UŻYTKOWNIKA. NIE GWARANTUJEMY, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ
UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUGI LUB KORZYSTAĆ Z NIEJ W WYBRANYM
PRZEZ SIEBIE CZASIE LUB MIEJSCU; ŻE USŁUGA BĘDZIE NIEPRZERWANA
LUB BEZBŁĘDNA; ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE; ŻE PRZESYŁANIE

LUB PRZECHOWYWANIE DANYCH JEST BEZPIECZNE LUB ŻE USŁUGA
JEST WOLNA OD NIEŚCISŁOŚCI, PRZEKŁAMAŃ, WIRUSÓW LUB INNYCH
SZKODLIWYCH INFORMACJI LUB ELEMENTÓW.
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I Z WYJĄTKIEM
PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM RAZIE ANI MY
ANI NASZE SPÓŁKI MACIERZYSTE, ZALEŻNE, STOWARZYSZONE,
CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, UDZIAŁOWCY, CZŁONKOWIE,
KADRA KIEROWNICZA, PRACOWNICY I DOSTAWCY (ŁĄCZNIE „OSOBY
POWIĄZANE”) NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC
UŻYTKOWNIKA W OPARCIU O USŁUGĘ LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ, NA
PODSTAWIE UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ (W TYM Z
TYTUŁU NIEDBALSTWA), ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB W
INNY SPOSÓB. NIE PONOSIMY TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, NASTĘPCZE LUB SPECJALNE
SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO USŁUGI LUB KORZYSTANIA Z NIEJ
LUB ZWIĄZANE Z TAKIM DOSTĘPEM LUB KORZYSTANIEM, NAWET JEŚLI MY
I/LUB OSOBY POWIĄZANE ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku gdy sąd uzna, że
powyższe oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności nie są możliwe do
wyegzekwowania, Użytkownik zgadza się, że ani my, ani żadna z osób
powiązanych nie ponosimy odpowiedzialności za 1) jakiekolwiek szkody
przekraczające kwotę 500,00 USD lub 2) jakiekolwiek pośrednie, uboczne,
retorsyjne, specjalne lub następcze szkody lub utratę możliwości korzystania,
utratę przychodów, utratę zysków lub danych przez Użytkownika lub
jakąkolwiek stronę trzecią w związku z korzystaniem z usługi. To ograniczenie
obowiązuje niezależnie od podstawy roszczenia oraz tego, czy ograniczone
środki zaradcze przewidziane w niniejszej Umowie nie spełnią swojego
zasadniczego celu.
Ograniczenie to nie ma zastosowania do wszelkich szkód wyrządzonych przez
nas umyślnie i świadomie z naruszeniem niniejszej Umowy lub obowiązującego
prawa, które nie mogą być wyłączone w niniejszej Umowie.
W NIEKTÓRYCH STANACH, W TYM NEW JERSEY, NIEKTÓRE OŚWIADCZENIA
O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA MOGĄ BYĆ
NIEDOZWOLONE. W ZWIĄZKU Z TYM WSZELKIE TAKIE OŚWIADCZENIA O

WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB OGRANICZENIA SĄ NIEWAŻNE W
MIEJSCACH, W KTÓRYCH SĄ ZABRONIONE.
PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas oraz naszych
dostawców, podmioty zależne, licencjodawców i licencjobiorców, a także
każdego z ich członków zarządu, dyrektorów, udziałowców, członków,
pracowników i agentów przed wszelkimi zarzutami, orzeczeniami,
zasądzeniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym między
innymi uzasadnionymi honorariami adwokatów, biegłych sądowych i kosztami
postępowania sądowego wynikającymi z lub opartymi na a) zgłoszeniach lub
treściach przesłanych przez Użytkownika, b) korzystaniu z usługi przez
Użytkownika, c) naruszeniu lub domniemanym naruszeniu Umowy przez
Użytkownika oraz d) wszelkich zachowaniach, działaniach lub czynnościach,
które są niezgodne z prawem lub nielegalne w świetle prawa stanowego,
federalnego lub powszechnego lub naruszają prawa osób lub podmiotów, oraz
które w jakikolwiek sposób są związane z korzystaniem z usługi lub
spowodowane korzystaniem z niej lub korzystanie z usługi sprzyjało ich
wystąpieniu.
SPORY, PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Użytkownik zgadza się, że
wszelkie roszczenia lub spory wynikające ze świadczonej przez nas usługi lub
w jakikolwiek sposób z nią związane będą rozstrzygane wyłącznie w drodze
wiążącego arbitrażu, a nie w sądzie, z wyjątkiem tego, że Użytkownik może
dochodzić roszczeń w sądzie rozstrzygającym w trybie uproszczonym, jeśli
jego roszczenia kwalifikują się do rozpatrzenia. Do niniejszej Umowy
zastosowanie ma federalna ustawa o arbitrażu oraz federalne prawo
arbitrażowe. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Nowy Jork, które będzie
stosowane w każdym postępowaniu arbitrażowym.
W arbitrażu nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a sądowa kontrola
orzeczenia arbitrażowego jest ograniczona. Arbiter może jednak przyznać w
zależności od przypadku takie same odszkodowania i zadośćuczynienie, jak
sąd (w tym zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego,
orzeczenie deklaratoryjne lub odsetki ustawowe) i musi przestrzegać
warunków niniejszej Umowy, tak jak zrobiłby to sąd.

W celu wszczęcia postępowania arbitrażowego na poniższy adres należy
przesłać pismo z wnioskiem o arbitraż i opisać roszczenie: 30 John Street;
Brooklyn, NY 11201.
Postępowanie arbitrażowe zgodnie z niniejszą Umową zostanie
przeprowadzone w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork przez stowarzyszenie
American Arbitration Association (AAA) na aktualnie obowiązujących zasadach
tego stowarzyszenia. Wydatki poniesione z tytułu opłat administracyjnych za
złożenie wniosku oraz arbitra będą zgodne z zasadami AAA.
Użytkownik i my postanawiamy, że poszczególne postępowania arbitrażowe
będą przeprowadzane indywidualnie, a nie w formie pozwów grupowych,
skonsolidowanych lub zbiorowych. Jeśli z dowolnej przyczyny pozew będzie
procedowany w sądzie, a nie w drodze arbitrażu, zarówno Użytkownik, jak i my
postanawiamy, że każda ze stron zrzeka się prawa do rozprawy z udziałem
ławy przysięgłych.
Niezależnie od powyższych postanowień, Użytkownik zgadza się na
wniesienie przez nas pozwu do sądu w celu zakazania naruszenia lub innego
niewłaściwego wykorzystania własności intelektualnej lub innych praw
własności.
W zakresie, w jakim arbitraż nie ma zastosowania, Użytkownik zgadza się, że
wszelkie spory z nami wynikające z usług lub z nimi związane mogą być
rozstrzygane wyłącznie przez sąd stanowy lub federalny z siedzibą w Nowym
Jorku w stanie Nowy Jork. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ
WSZELKICH ZASTRZEŻEŃ CO DO WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ SĄDU JAKO
NIEDOGODNEJ LUB NIEWŁAŚCIWEJ I WYRAŻA ZGODĘ NA WYŁĄCZNĄ
JURYSDYKCJĘ I WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWĄ SĄDU W NOWYM JORKU.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Klauzula salwatoryjna. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy
zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za niezgodne z prawem, nieważne
lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie skuteczne w jak
największym zakresie możliwym do wyegzekwowania lub zostanie uznane za
możliwe do oddzielenia od niniejszej Umowy i nie będzie miało wpływu na
ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
Brak umowy o partnerstwie. Użytkownik zgadza się, że w wyniku niniejszej
Umowy lub korzystania przez niego z usługi między Użytkownikiem a nami nie

powstaje żadna relacja, taka jak joint venture, partnerstwo, zatrudnienie lub
agencja.
Cesja. Możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszej Umowy, w
całości lub w części, na dowolną osobę lub podmiot w dowolnym czasie
niezależnie od zgody Użytkownika. Użytkownik nie może dokonać cesji
Umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, a każda nieuprawniona cesja
dokonana przez Użytkownika będzie nieważna.
Honoraria adwokackie. W przypadku doprowadzenia przez nas do wszczęcia
postępowania sądowego w związku z niniejszą Umową strona wygrywająca w
takim postępowaniu będzie uprawniona do odzyskania od drugiej strony
wszystkich uzasadnionych kosztów, honorariów adwokackich i innych
wydatków poniesionych przez stronę wygrywającą w postępowaniu sądowym.
Zrzeczenie się praw. Niewykonanie przez nas któregokolwiek z postanowień
niniejszej Umowy nie będzie w żaden sposób interpretowane jako obecne lub
przyszłe zrzeczenie się takiego postanowienia, ani też w żaden sposób nie
wpłynie na prawo którejkolwiek ze stron do egzekwowania każdego takiego
postanowienia w późniejszym czasie. Wyraźne zrzeczenie się przez nas
jakiegokolwiek postanowienia, warunku lub wymogu niniejszej Umowy nie
stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek przyszłych zobowiązań do przestrzegania
takiego postanowienia, warunku lub wymogu.
Powiadomienia. Wszelkie powiadomienia przekazywane przez Użytkownika
lub wymagane zgodnie z niniejszą Umową powinny mieć formę pisemną i być
kierowane na adres: legal@datacubed.com.
Środki prawne wynikające z zasad słuszności. Użytkownik niniejszym zgadza
się, iż gdyby egzekwowanie postanowień niniejszej Umowy nie było możliwe,
ponieślibyśmy niepowetowane straty. W związku z tym Użytkownik zgadza się,
iż bez konieczności wnoszenia kaucji, innego rodzaju zabezpieczenia ani
potwierdzenia wystąpienia szkód przysługują nam odpowiednie środki prawne
wynikające z zasad słuszności w odniesieniu do naruszeń postanowień
niniejszej Umowy, stanowiące uzupełnienie wszelkich innych środków
prawnych, jakie mogą nam przysługiwać na mocy obowiązujących przepisów
prawa.
Całość umowy. Niniejsza Umowa, w tym dokumenty wyraźnie włączone przez
odniesienie, stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a nami w
odniesieniu do usługi i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne

komunikaty elektroniczne, ustne lub pisemne wymieniane pomiędzy
Użytkownikiem a nami.
WARUNKI DODATKOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO OPROGRAMOWANIA
DZIAŁAJĄCEGO W SYSTEMIE OPERACYJNYM iOS
W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z usługi za pośrednictwem
oprogramowania działającego w systemie operacyjnym iOS, zastosowanie
mają następujące warunki dodatkowe:
1. Użytkownik potwierdza, że niniejsze warunki korzystania są
zawierane wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a nami, bez udziału
spółki Apple, Inc. („Apple”). Wyłącznie my, a nie spółka Apple,
jesteśmy odpowiedzialni za jej aplikację iOS oraz usługi i materiały
w niej dostępne.
2. Korzystanie przez Użytkownika z naszej aplikacji działającej
w systemie iOS podlega zasadom użytkowania określonym w
warunkach świadczenia usług App Store spółki Apple,
obowiązujących w danym czasie.
3. Użytkownik zgadza się, że spółka Apple nie ma obowiązku
świadczenia usług wsparcia lub konserwacji w odniesieniu do
naszej aplikacji działającej w systemie iOS.
4. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo
spółka Apple nie będzie miała obowiązku gwarancyjnego w
odniesieniu do naszej aplikacji działającej w systemie iOS.
5. Użytkownik zgadza się, że to my, a nie spółka Apple, jesteśmy
odpowiedzialni za rozpatrywanie wszelkich roszczeń Użytkownika
lub stron trzecich związanych z naszą aplikacją działającą
w systemie iOS lub posiadaniem i/lub korzystaniem przez
Użytkownika z naszej aplikacji iOS, takich jak między innymi: i)
roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt; ii) wszelkie
roszczenia dotyczące tego, że aplikacja nie spełnia
obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych oraz iii)
roszczenia wynikające z przepisów o ochronie konsumenta lub
podobnych.
6. Użytkownik zgadza się, że spółka Apple nie jest odpowiedzialna
za analizowanie, obronę, regulowanie, ani likwidację jakichkolwiek
roszczeń z tytułu naruszenia własności intelektualnej stron trzecich
związanych z naszą aplikacją działającą w systemie iOS lub
posiadaniem i korzystaniem przez Użytkownika z naszej
aplikacji iOS.

7. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących
warunków umów stron trzecich podczas korzystania z naszej
aplikacji działającej w systemie iOS, takich jak warunki operatora
sieci bezprzewodowej, jeśli ma to zastosowanie.
8. Strony zgadzają się, że spółka Apple i jej podmioty zależne są
niebędącymi stroną Umowy beneficjentami warunków korzystania
z naszej aplikacji działającej w systemie iOS. Po zaakceptowaniu
przez Użytkownika warunków świadczenia usług spółka Apple
będzie miała prawo (i uznaje się, że przyjmie to prawo) do
egzekwowania postanowień Umowy wobec Użytkownika jako
beneficjent niebędący stroną Umowy.

Polityka prywatności
dotycząca dzieci
Data wejścia w życie: 27 lipca 2020 r.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy spółką działającą pod nazwą Data Cubed, LLC d/b/a Datacubed
Health. Można się z nami skontaktować, pisząc na
adres legal@datacubed.com lub:
Datacubed Health
15 Metrotech Center
7th Floor
Brooklyn, NY 11201
Datacubed Health jest pionierską firmą technologiczną, dzięki której lepsza
nauka i zdrowsze społeczności stają się rzeczywistością. Stosujemy
zindywidualizowane rozwiązania do pozyskiwania danych, takie jak aplikacje
na smartfony, czujniki noszone na ciele, domowe i środowiskowe, do zdalnego
kontaktowanie się z pacjentami i przeprowadzania wirtualnych badań
klinicznych. W związku z badaniami, badaniami klinicznymi, analizami,
inicjatywami lub projektami z udziałem pacjentów, które prowadzimy w imieniu

firm, organizacji opieki zdrowotnej i instytucji edukacyjnych (zwanych dalej
„badaniami”), czasami zbieramy informacje od dzieci poniżej 13 roku życia lub
od rodziców bądź opiekunów prawnych (zwanych dalej „opiekunami”) o ich
dzieciach i/lub pacjentach poniżej 13 roku życia. Odniesienia, takie jak „my”,
„nas” i „nasz”, oznaczają Datacubed Health. Odniesienia do „strony trzeciej”
oznaczają osoby inne niż użytkownik lub my.
Kim jest Użytkownik?
W niniejszej polityce Użytkownik oznacza następujące osoby:


w przypadku klienta — oznacza pracownika lub
przedstawiciela podmiotu gospodarczego korzystającego
z usług Datacubed Health;



w przypadku uczestnika klienta — oznacza osobę fizyczną
pozyskaną przez podmiot gospodarczy, która uczestniczy w
badaniu przeprowadzanym przez Datacubed Health w imieniu
podmiotu gospodarczego i która może być dzieckiem
mającym mniej niż 13 lat;



w przypadku uczestnika Datacubed Health — oznacza osobę
fizyczną pozyskaną przez podmiot gospodarczy, która
uczestniczy w badaniu przeprowadzanym przez Datacubed
Health we własnym imieniu i która może być dzieckiem
mającym mniej niż 13 lat.

Podstawa prawna zbierania informacji na temat dzieci


Nie zbieramy danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia
bez zgody opiekuna, z wyjątkiem szczególnych,
ograniczonych okoliczności.

Jakie informacje na temat dzieci zbieramy i dlaczego?
W celu świadczenia usług możemy zbierać informacje na temat dzieci od ich
opiekunów. Możemy także zbierać dane osobowe bezpośrednio od dzieci.
W imieniu naszych klientów, w celu przeprowadzenia badań możemy zbierać
następujące informacje na temat dziecka:


imię i nazwisko oraz data urodzenia,



informacje demograficzne (pochodzenie etniczne, płeć, wzrost
i masa ciała),



stan zdrowia,



informacje na temat dawkowania leków i/lub zmian
dawkowania,



informacje na temat miejsc wstrzyknięcia leków i dat
wstrzykiwania,



informacje ankietowe do badania Health, Economics and
Outcomes Research (HEOR).

Opiekunowie mogą zwrócić się do nas z prośbą o zaprzestanie zbierania
danych osobowych ich dziecka, wysyłając do nas wiadomość e-mail na
adres legal@datacubed.com. Jednakże, w takich przypadkach uczestnik klienta
oraz uczestnik Datacubed Health nie będą mogli kontynuować udziału w
żadnym badaniu prowadzonym przez nas w imieniu klienta lub naszym
własnym. Jeżeli opiekunowie zwrócą się do nas z prośbą o zaprzestanie
zbierania i wykorzystywania danych osobowych ich dzieci, musimy wyłączyć
możliwość korzystania z naszych urządzeń przez uczestnika klienta i
uczestnika Datacubed Health, aby nie zbierać żadnych danych.
Jak wykorzystujemy informacje na temat dzieci?
Wykorzystujemy dane osobowe zebrane od dzieci lub opiekunów na temat
dzieci do następujących celów:


przeprowadzanie badań w imieniu naszych klientów lub we
własnym imieniu;



świadczenie usług;



reagowanie na problemy i odpowiadanie na zapytania
dotyczące obsługi klienta i wsparcia technicznego.

Możemy wykorzystywać zagregowane i pozbawione elementów
umożliwiających identyfikację informacje na temat dzieci do przeprowadzania
badań, analiz i podobnych celów z zamiarem udoskonalania usług. W takich
przypadkach usuwamy imiona i nazwiska, adresy e-mail, informacje
kontaktowe i inne elementy umożliwiające identyfikację danej osoby. Możemy

wykorzystywać zagregowane i pozbawione elementów umożliwiających
identyfikację informacje do następujących celów:


przeprowadzanie badań i analiz, w tym badań i analiz przez
klienta;



lepsze zrozumienie sposobów uzyskiwania dostępu do
urządzeń i korzystania z nich;



poprawa naszych urządzeń i reagowanie na preferencje
użytkowników.

Jak udostępniamy informacje na temat dzieci?
Nie sprzedajemy informacji na temat dzieci, a dzieci nie mogą publicznie
udostępniać swoich danych osobowych za pośrednictwem usług.
Udostępniamy tylko dane osobowe uczestników klienta klientowi, w imieniu
którego zbieramy dane osobowe, w celu świadczenia usług, przeprowadzania
badań, przestrzegania prawa oraz ochrony naszych użytkowników i innych
użytkowników usług. Na przykład możemy w następujących przypadkach
udostępniać dane osobowe:


Dostawcy usług: możemy udostępniać dane osobowe, które
zbieramy od dzieci, naszym partnerom biznesowym,
konsultantom, dostawcom usług, doradcom oraz podmiotom
stowarzyszonym, wykonawcom lub agentom na zasadach
poufności w celu umożliwienia im świadczenia usług na naszą
rzecz, na rzecz Użytkownika oraz umożliwienia nam
świadczenia usług i przeprowadzania badań. Na przykład
dostęp do wybranych informacji mogą mieć nasz host i
dostawca usług internetowych.



Przeniesienie własności przedsiębiorstwa: możemy
przekazywać dane Użytkownika następcy prawnemu w
przedmiotowej działalności, w tym między innymi stronie
trzeciej w przypadku przejęcia, zbycia, sprzedaży składnika
majątku, fuzji lub bankructwa. W takiej sytuacji zasady
obowiązujące w odniesieniu do danych Użytkownika mogą
zostać określone przez beneficjenta takiego przekazania,
chyba że jest to prawnie niedozwolone.



W odpowiedzi na proces sądowy: możemy udostępniać dane
osobowe organom rządowym i/lub organom ścigania w
zakresie, w jakim uważamy to za konieczne do przestrzegania
prawa, na przykład w odpowiedzi na wezwanie lub nakaz
sądowy, w celu obrony roszczeń prawnych lub ustanowienia
bądź ochrony naszych praw lub w inny sposób dozwolony
przez obowiązujące prawo.



W celu zapewnienia ochrony nam i innym: możemy ujawnić
dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu w
przypadku, gdy uznamy to za konieczne lub właściwe w celu
zapobieżenia działalności przestępczej, obrażeniom ciała,
uszkodzeniu mienia lub ciała.



Opiekunowie: opiekunowie mogą poprosić o informacje, które
zebraliśmy od ich dziecka, kontaktując się z nami pod
adresem legal@datacubed.com.



Informacje zagregowane i pozbawione elementów
umożliwiających identyfikację: możemy także wykorzystywać
zagregowane i pozbawione elementów umożliwiających
identyfikację informacje, a także udostępniać je stronom
trzecim.

Prawa opiekunów do przeglądania, usuwania i kontrolowania
wykorzystywania przez nas informacji na temat dzieci
Opiekunowie mają prawo do wglądu w informacje, które zebraliśmy na temat
ich dzieci, oraz do usuwania danych osobowych ich dzieci, a także mogą
odmówić udzielenia zgody na dalsze zbieranie lub wykorzystywanie informacji
na temat ich dzieci. W celu skorzystania z tych praw można się z nami
skontaktować pod adresem legal@datacubed.com. Aby otrzymać informacje
na temat dziecka, należy potwierdzić swoją tożsamość jako jego opiekuna.
Kopie informacji mogą być przechowywane w pamięci podręcznej lub formie
zarchiwizowanej w naszym systemie po zażądaniu ich usunięcia.
Jak chronimy prywatność dzieci?
Gdy zamierzamy zbierać dane osobowe dzieci, podejmujemy dodatkowe
środki ochrony prywatności dzieci. Są to:



prośba o podanie adresu e-mail opiekuna w każdym
przypadku, gdy pytamy o wiek i ustalamy, że użytkownik ma
mniej niż 13 lat przed zebraniem jakichkolwiek danych
osobowych od dziecka na dowolnym urządzeniu lub aplikacji
skierowanej do dzieci;



jeśli chcemy zbierać dane osobowe dziecka, prosimy o zgodę
opiekuna pocztą elektroniczną, wyjaśniając, jakie informacje
zbieramy, w jaki sposób planujemy je wykorzystać, w jaki
sposób opiekun może wyrazić swoją zgodę, a także ją
odwołać;



w związku z usługami lub badaniami — zbieranie
internetowych danych kontaktowych dziecka (np. adresu email) w celu komunikowania się z nim i jednoczesne proszenie
o adres e-mail opiekuna w celu powiadomienia go o zbieraniu
i wykorzystywaniu informacji na temat dziecka oraz
umożliwienia opiekunowi wstrzymanie dalszych kontaktów
z dzieckiem;



w związku z powiadomieniami „push” (powiadomieniami na
urządzeniach mobilnych i innych) — uzyskanie adresu e-mail
opiekuna oraz powiadomienie opiekuna o naszym
zainteresowaniu kontaktem z dzieckiem, a także umożliwienie
opiekunowi wstrzymanie kontaktu z dzieckiem zanim zacznie
ono otrzymywać powiadomienia „push”;



jeśli urządzenie zbiera informacje geolokalizacyjne, które są
na tyle szczegółowe, że są równoważne z zebraniem nazwy
ulicy, lub jeżeli podczas korzystania z usług, trwałe
identyfikatory (np. pliki cookie) gromadzą informacje mające
na celu zwiększenie użyteczności usług (np. typ systemu
operacyjnego komputera, adres IP, numer identyfikacyjny
urządzenia mobilnego, przeglądarka internetowa) —
powiadomienie opiekunów i uzyskanie ich zgody przed
przystąpieniem do zbierania tych informacji;



powiadomienie opiekunów o naszych praktykach w
odniesieniu do dzieci, w tym rodzajach informacji, jakie
możemy zbierać od dzieci, sposobach wykorzystania tych

informacji oraz o tym, czy i komu możemy udostępniać te
informacje;


uzyskanie zgody opiekunów na zbieranie danych osobowych
ich dzieci lub przekazywanie informacji na temat usług lub
badań bezpośrednio ich dzieciom;



ograniczenie zakresu zbieranych przez nas danych
osobowych dzieci do uzasadnionego minimum niezbędnego
do udziału w usługach i badaniach;



udzielenie opiekunom dostępu lub możliwości zażądania
dostępu do danych osobowych, jakie zbieramy od ich dzieci,
oraz możliwości zażądania zmiany lub usunięcia tych danych
osobowych.

Zmiany niniejszej polityki
Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem wskazanym powyżej. Możemy
zmieniać niniejszą politykę, należy zatem pamiętać o okresowym sprawdzaniu
jej treści. Będziemy publikować wszelkie zmiany niniejszej polityki w naszej
witrynie internetowej pod adresem www.datacubed.com.

Polityka dotycząca
plików cookie

Polityka dotycząca plików cookie obowiązująca w spółce Data Cubed, LLC.
działającej pod nazwą Datacubed Health
Data wejścia w życie: 2 kwietnia 2021 r.

Dlaczego przedstawiamy niniejszą politykę?
Niniejsza polityka plików cookie zawiera wyjaśnienia, czym są pliki cookie, jak
je wykorzystujemy i jak można nimi zarządzać.

Włączone warunki
Do niniejszej polityki włączone zostały następujące warunki dodatkowe,
tak jakby były w niej w pełni przedstawione:


Polityka prywatności



Warunki świadczenia usług dla użytkowników końcowych

Kim jesteśmy?
W niniejszej polityce dotyczącej plików cookie:


„my”, „nas” i „nasz” oznaczają Datacubed Health;



„strona trzecia” oznacza osobę inną niż użytkownik lub my.

Kim jest Użytkownik?
W niniejszej polityce dotyczącej plików cookie „Użytkownik” oznacza
następujące osoby:


w przypadku klienta — oznacza pracownika lub
przedstawiciela podmiotu gospodarczego korzystającego
z usług Datacubed Health;



w przypadku uczestnika klienta — oznacza osobę fizyczną
pozyskaną przez podmiot gospodarczy, która uczestniczy w
badaniu przeprowadzanym przez Datacubed Health w imieniu
podmiotu gospodarczego;



w przypadku uczestnika Datacubed Health — oznacza osobę
fizyczną, która uczestniczy w badaniu przeprowadzanym
przez Datacubed Health we własnym imieniu.

Czym są pliki cookie?
Cookie to mały plik zawierający ciąg znaków, który jest wysyłany do
urządzenia klienta, uczestnika klienta lub uczestnika Datacubed Health
podczas wizyty w witrynie internetowej. Plik cookie umożliwia korzystanie z
funkcji i funkcjonalności witryny internetowej www.datacubed.com. Niniejsza
polityka dotycząca plików cookie zawiera wyjaśniania, czym są pliki cookie, jak
je wykorzystujemy i jak można nimi zarządzać.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookie?
Klasyfikacja plików cookie
Pliki cookie można podzielić na kategorie w zależności od cyklu ich życia,
domeny i rodzaju.
Pliki cookie według długości życia


Sesyjne pliki cookie to takie, które są usuwane po zamknięciu
przeglądarki przez Użytkownika.



Trwałe pliki cookie to takie, które pozostają na komputerze
Użytkownika przez określony czas.

Czasami wykorzystujemy zarówno trwałe, jak i sesyjne pliki cookie.
Pliki cookie według domeny


Własne pliki cookie to takie, które pochodzą z serwera
webowego strony odwiedzanej przez Użytkownika.



Obce pliki cookie to takie, które są przechowywane przez inną
domenę, niż strona odwiedzana przez Użytkownika.

Pliki cookie według rodzaju


Niezbędne pliki cookie to takie, które są niezbędne do
świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem naszej
witryny internetowej.



Analityczne pliki cookie to takie, które zbierają informacje
w formie zagregowanej, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki
sposób nasza witryna internetowa jest używana lub aby
pomóc nam dostosować naszą witrynę internetową do
potrzeb Użytkownika.



Funkcjonalne pliki cookie to takie, które pozwalają witrynie
internetowej zapamiętać informacje zmieniające sposób
zachowania lub wygląd witryny internetowej, np. preferowany
język. Utrata informacji zawartych w funkcjonalnym pliku
cookie może spowodować, że korzystanie z witryny będzie
mniej funkcjonalne, ale nie uniemożliwi jej działania.

Zarządzanie plikami cookie
Preferencje dotyczące plików cookie można ustawić w dowolnym momencie,
przechodząc na stronę preferencji i klikając ikonę „C”. Następnie można
ustawić dostępny suwak w pozycji „Wł” lub „Wył”, a następnie kliknąć przycisk
„Zapisz i zamknij”.
Większość przeglądarek umożliwia włączenie lub wyłączenie plików cookie.
Jeśli Użytkownik chce ograniczyć lub zablokować pliki cookie, które są
ustawione przez dowolną witrynę internetową, może to zrobić w ustawieniach
każdej przeglądarki internetowej na każdym urządzeniu, którego używa do
dostępu do Internetu. Metody dokonywania tych czynności różnią się w
zależności od przeglądarki i jej wersji. Informacje na temat ograniczania lub
blokowania plików cookie, w tym w różnych przeglądarkach, można uzyskać
pod adresem www.allaboutcookies.org.
Wykorzystywane przez nas pliki cookie
Poniższa tabela zawiera wyjaśnienia dotyczących tego, jakie pliki cookie
wykorzystujemy i dlaczego.
Nazwa

Hubspot
_hstc
Hubspotutk
_hssc
_cfuid
_hssrc

WordPress
cookielawinfo
viewed_cookie_policy

Rodzaj

Analityczny
Analityczny
Funkcjonalny
Niezbędny
Niezbędny

Niezbędny
Niezbędny

Czas
trwania

1 rok 24
dni
1 rok 24
dni
30 minut
1 miesiąc
Sesja

1 rok
1 rok

Długość
życia

Cel

Trwały
Trwały
Trwały
Trwały
Trwały

Ułatwianie nam analizy
wykorzystywania i działania z
naszej witryny internetowej i usług

Trwały
Trwały

Przechowywanie preferencji
Użytkownika w związku z bardziej
ogólnym wykorzystywaniem
plików cookie

Nazwa

Google
_gat_gtag_U
_ga
_gid

Rodzaj

Analityczny
Analityczny
Analityczny

Czas
trwania

1 minuta
2 lata
1 dzień

Długość
życia

Cel

Trwały
Trwały
Trwały

Analizowanie wykorzystania
naszej witryny internetowej

Vimeo
vuid

Niezbędny

2 lata

Obcy

Przechowywanie informacji o
preferencjach Użytkownika oraz
personalizowanie witryny
internetowej pod kątem
Użytkownika

Servlet
JSESSIONID

Niezbędny

1 rok

Trwały

Zarządzanie sesjami

Nasza polityka „Do Not Track”
Niektóre przeglądarki zapewniają funkcję „nie śledź” (ang. do not track), która
pozwala zmienić ustawienie witryny internetowej, aby nie śledziła Użytkownika.
Nasza witryna internetowa nie śledzi Użytkownika, gdy pliki cookie nie są
akceptowane.
Kontakt z nami
W razie pytań na temat niniejszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o
kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres legal@datacubed.com.

