Privacy Policy

CrashApp limits the use and gathering of User information to the necessary minimum
needed to provide the highest quality of CrashApp services. User data are not made
available in any way other than resulting from the purpose of the CrashApp application and
the scope of the given authorisation and declarations, information and data of the User, to
any third parties without a legal basis requiring to do so. The abovementioned information
shall be disclosed only at the request of competent authorities, in particular after presenting
relevant documents confirming that these data are needed for ongoing proceedings.
CrashApp enables its Users to exercise their rights arising from the Personal Data Protection
Act. In particular, a User has the right to access their personal data and the right to amend
them and to request their deletion.
CrashApp declares:







the intent to take all the necessary steps to protect the rights and justified interests
of an individual related to personal data security;
the intent to constantly raise the awareness and qualifications of the data
administrator’s employees processing personal data, in particular in the scope of
data security;
the intent to consider the duties of persons employed in personal data processing to
belong to the basic employee duties category and to firmly enforce their execution
by employees;
the intent to cooperate to the necessary extent with personal data protection
authorities.

We wish to inform you that the data submitted by the Users are stored on high quality
hardware in properly secured data storage centres, accessible only by authorised personnel.
The risk of losing any data as a result of a failure caused by external factors is reduced to a
minimum. Following the Privacy Policy in the scope of personal data protection, CrashApp
takes appropriate IT, technical and organisational measures securing the personal data being
processed, relevant to the dangers and protected data categories; in particular, CrashApp
secures the data against:





making it available to unauthorised persons;
taking by an unauthorised person;
processing in breach of the Personal Data Protection Act;
changing, losing, damaging or destroying.

CrashApp has also introduced internal regulations providing the highest personal data
protection standards, i.e. the manual of operating the IT system for personal data processing
and the Safety Policy.
In the event of any irregularities or dangers caused by persons not respecting the provisions
of the law and the regulations at CrashApp, we cooperate with the police, the Prosecutor

and courts of law to apprehend the lawbreakers.

Die Firma CrashApp schränkt die Nutzung und Sammlung von Informationen über ihre
Benutzer auf ein absolutes Minimum ein, dass zum Einsatz der CrashApp Dienstleistung auf
höchster Ebene notwendig ist. Die Benutzerdaten werden in keinerlei sonstigen Art und
Weise genutzt, als dies aus dem Zweck der CrashApp Anwendung zu schließen ist, und aus
der erteilten Zustimmung und Erklärung resultiert, und jegliche Informationen und Angaben
über die Benutzer werden Drittpersonen nicht ohne rechtliche Grundlage erteilt, die solch
eine Handlung erzwingen würde. Die Übergabe der o.g. Informationen erfolgt ausschließlich
auf Anforderung von dazu berechtigten Staatsorganen, besonders auf der Grundlage von
entsprechenden Dokumenten, die die Notwendigkeit bestätigen, diese Daten für laufende
Verfahren zu nutzen.
CrashApp garantiert ihren Benutzern, dass deren Rechte aus dem Gesetz über den Schutz
von Personendaten befolgt werden, insbesondere hat der Benutzer das Recht, Einsicht in
seine Personendaten zu erhalten, als auch deren Korrektur oder Löschung anzufordern.
Die Firma CrashApp erklärt:
• jegliche Handlungen zu treffen, die zum Schutz der Rechte und gerechtfertigten
Interessen der jeweiligen Person im Zusammenhang mit der Sicherheit von
Personendaten notwendig sind;
• die Absicht, das Bewusstsein und die Qualifikationen der Mitarbeiter der
Datenverwaltung stets zu steigern, die die Personendaten, insbesondere im Bereich
der Sicherheitsproblematik dieser Daten verarbeiten;
• die Absicht, die Pflichten der bei der Bearbeitung von Personendaten angestellter
Mitarbeiter als Grundpflichten der Arbeitnehmer anzusehen und deren Ausführung
von den angestellten Personen entschieden zu verfolgen;
• die Absicht, im notwendigen Bereich die Mitarbeit mit zum Schutz von
Personendaten berufenen Behörden anzuknüpfen.
Wir möchten Sie benachrichtigen, dass die uns von Benutzern anvertrauten Daten auf
hochwertiger Hardware in fachgerecht gesicherten Datenaufbewahrungszentren aufbewahrt
werden, zu denen nur berechtigte Personen Zugang haben. Das Risiko, jegliche Daten infolge
von durch externe Faktoren hervorgerufene Störungen zu verlieren, ist minimalisiert.
CrashApp nutzt im Sinne der Datenschutzes von personenbezogener Daten entsprechende
technische, organisatorische und EDV-Maßnahmen, die den Schutz der verarbeiteten
Personendaten garantieren, jeweils entsprechend zu den Bedrohungen und der Kategorie
der geschützten Daten, und insbesondere:
• sichert die Daten vor dem Zugang durch unbefugte Personen,
• vor der Aneignung durch unbefugte Personen,
• vor der Verarbeitung mit der Verletzung des Personendatengesetzes,
• vor der Änderung, Verlust, Beschädigung oder Zerstörung.

Gleichzeitig hat CrashApp interne Regelungen eingeführt, die die höchsten Normen für
Personendaten einleiten, d.h. Anweisungen zur Verwaltung des EDV-Systems, das zur
Verarbeitung von Personendaten dient, und die Datenschutzpolitik.
Falls Ordnungswidrigkeiten oder Bedrohungen festgestellt werden, die durch die
Rechtsvorschriften und bei CrashApp geltenden Regeln verletzenden Personen verursacht
wurden, werden wir mit der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Gerichtsbarkeit
zusammenarbeiten, um die Täter zu fassen.

Firma CrashApp ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do
niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług firmy CrashApp na najwyższym
poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu
Aplikacji CrashApp oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o
Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej
takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do
tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów
potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
CrashApp zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie
danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
Firma CrashApp deklaruje:
• zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i
usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych
osobowych;
• zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników
administratora danych, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie
problematyki bezpieczeństwa tych danych;
• zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych
osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych
oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez zatrudnione osoby;
• zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi
do ochrony danych osobowych.
Pragniemy poinformować, iż dane powierzane przez Użytkowników składowane są na
najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania
informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek
danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do
minimum. CrashApp realizując Politykę Prywatności w zakresie ochrony danych osobowych
stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności:
• zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
• zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

• przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,
• zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Jednocześnie CrashApp wprowadził wewnętrzne regulacje ustanawiające najwyższe normy
przewidziane dla ochrony danych osobowych, tj. Instrukcję zarządzania systemem
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Politykę
bezpieczeństwa.
W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące
przepisów prawa i regulacji obowiązujących w CrashApp,współpracujemy z policją,
prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

