Regulations for using the COP24 app

The COP24 application is a tool containing a set of functionalities useful for Participants of
the COP24 Climate Conference. The application is available to members via the Internet
(pronounced Google Play and AppStore).
Using the application is free, and using it does not require creating a personalized user
account. Using the COP24 application means you agree to the presented conditions of using
the application.

The right to inspect your personal data
Users have the right to inspect their personal data that we have. If you feel that any of your
data is incorrect, please contact us by sending an email to cop24@mos.gov.pl
Sensitive data, such as your location, will not be visible or shared with third parties.

Security
We have appropriate ways to protect your personal data from unauthorized access or use,
change, unlawful or accidental destruction and accidental loss. Nevertheless, we can not
guarantee the security of the information entrusted to us. By sharing your data with us, you
accept the risks associated with sharing information and sharing information online. The
COP24 application is not responsible for any breach of security by third parties.
The COP24 application has the filtering of offensive content. By offensive content is meant:
defamatory content, including references or comments about religion, race, sexual orientation,
gender or other target groups. Realistic portraits of people or animals killed, mutilated,
tortured or abused, or content that encourages violence. Activities that encourage the illegal or
reckless use of weapons and dangerous objects, or facilitate the purchase of firearms. Sexual
or pornographic material, defined by Webster's Dictionary as "explicit descriptions or
presentations of sexual organs or actions to stimulate emotional, not aesthetic or emotional
feelings." Religious or inaccurate quotes referring to religious texts. False information and
features, including inaccurate device data or features such as fake location trackers.

Personal data
The COP24 application does not pass on to third parties personal data (such as your location)
that you shared with us through the application. The content of the "Ciekawostki" tab is
protected by copyright. It is forbidden to use their content without giving the source.
Data included in the application
The COP24 application is not responsible for parameters related to the weather forecast,
because they are provided by an independent service.

The COP24 application is not responsible for inaccuracies in the presented timetables,
because the transport is carried out by independent entities.

Prices and payments
The application is free. No hidden charges will be charged without users' knowledge.

Intellectual property rights
All intellectual property rights regarding the applications and websites associated with it
belong only to the operator of the COP24 platform. You may not copy, modify, publish,
transmit, send or sell, reproduce in any way, distribute, play, reproduce or otherwise use the
content of this website, in whole or in part. The COP24 application reserves the right to
change the content of the regulations.

RODO
From May 25, 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU)
2016/679 of April 27, 2016, which introduces new issues regarding the rights of customers
and Users.

Administrator of personal data
The administrator of your personal data is the Ministry of the Environment, ul. Wawelska
52/54, 00-922 Warsaw. You can contact us by email at cop24@mos.gov.pl

The purpose of personal data processing
By installing the application, you have accepted the Regulations, which states that we use
your location to precisely generate the so-called. the transport chain.

User Rights
Providing personal data is voluntary but necessary to achieve the above-mentioned goals. As
always, you have the right to access data and the right to rectify, delete, limit processing, the
right to transfer data, not to be subject to automated decision making, including profiling, the
right to object. For this purpose, you only need to contact us.

COP24 app – private policy
GPS location
This function is used to specify a user`s location. It is necessary to set a personalized transport
timetable and provide weather information. It is visible for nobody. Location information is in
internal server database.

Regulamin korzystania z aplikacji COP24
Aplikacja COP24 jest narzędziem zawierającym zbiór funkcjonalności przydatnych
dla Uczestników Konferencji Klimatycznej COP24. Aplikacja jest dostępna dla członków
poprzez Internet (czyt. Google Play oraz AppStore).
Korzystanie z aplikacji jest darmowe, a korzystanie z niej nie wymaga tworzenia
personalizowanego konta użytkownika. Korzystanie z aplikacji COP24 oznacza wyrażenie
zgody na przedstawione warunki korzystania z aplikacji.
Prawo do wglądu do swoich danych osobowych
Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, które posiadamy.
Jeśli uważasz, że jakiekolwiek Twoje dane są nieprawidłowe, skontaktuj się z nami,
wysyłając e-mail na adres cop24@mos.gov.pl
Dane wrażliwe, takie jak Twoja lokalizacja, nie będą widoczne ani udostępniane na
rzecz osób trzecich.
Bezpieczeństwo
Mamy odpowiednie

sposoby na

zabezpieczenie

danych

osobowych

przed

nieautoryzowanym dostępem lub użyciem, zmianą, bezprawnym lub przypadkowym
zniszczeniem oraz przypadkową utratą. Mimo to nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa
powierzanych nam informacji. Udostępniając nam swoje dane, akceptujesz ryzyko związane
z udostępnianiem informacji online oraz dzieleniem się nimi. Aplikacja COP24 nie
odpowiada za jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa przez osoby trzecie.
Aplikacja COP24 posiada filtrowanie obraźliwych treści. Przez obraźliwe treści
rozumie się: zawartość zniesławiającą, w tym odniesienia lub komentarze dotyczące religii,
rasy, orientacji seksualnej, płci lub innych grup docelowych. Realistyczne portrety ludzi lub
zwierząt zabitych, okaleczonych, torturowanych lub wykorzystywanych, lub treści
zachęcających do przemocy. Działania zachęcające do nielegalnego lub lekkomyślnego
używania broni i przedmiotów niebezpiecznych, lub ułatwiają zakup broni palnej. Materiały
seksualne lub pornograficzne, określone przez Słownik Webstera jako "wyraźne opisy lub
prezentacje narządów płciowych lub działań mających na celu stymulowanie emocjonalnych,
a nie estetycznych lub uczuciowych uczuć". Komentarze religijne lub niedokładne cytaty
nawiązujące tekstów religijnych. Fałszywe informacje i funkcje, w tym niedokładne dane
o urządzeniu lub funkcje takie jak fałszywe trackery lokalizacji.

Ujawnianie i udostępnianie danych
Aplikacja COP24 nie przekazuje stronom trzecim danych osobowych (takich jak
Twoja lokalizacja), które udostępniłeś(aś) nam poprzez aplikację. Treść zakładki
"Ciekawostki" chronione są prawami autorskimi. Zabrania się posługiwania się ich treścią
bez podania źródła.
Dane zawarte w aplikacji
Aplikacja COP24 nie odpowiada za parametry związane z prognozą pogody, ponieważ
jest są one dostarczane przez niezależny serwis.
Aplikacja COP24 nie odpowiada za nieścisłości w prezentowanych rozkładach jazdy,
ponieważ transport realizowany jest przez podmioty niezależne.
Ceny i płatności
Aplikacja jest bezpłatna. Nie będą naliczane ukryte opłaty bez wiedzy użytkowników.

Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące aplikacji oraz witryn z nią zawiązanych
należą wyłącznie do operatora platformy COP24. Użytkownikowi nie wolno kopiować,
modyfikować, publikować, przesyłać, wysyłać ani sprzedawać, odtwarzać w jakikolwiek
sposób, dystrybuować, odgrywać, odtwarzać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać
zawartość tej strony, w całości lub częściowo. Aplikacja COP24 zastrzega sobie prawo do
zmiany treści regulaminu.

RODO
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw
Klientów i Użytkowników.

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska
52/54, 00-922 Warszawa. Możesz się z nami kontaktować przez adres email
cop24@mos.gov.pl

Cel przetwarzania danych osobowych
Instalując aplikację zaakceptowałeś Regulamin, w którym zapisane jest, że wykorzystujemy
Twoją lokalizację do precyzyjnego generowania tzw. łańcucha transportowego.
Prawa Użytkownika
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wyżej
wymienionych celów. Jak zawsze masz prawo dostępu do danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo
wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.

Aplikacja COP24 - polityka prywatności

Lokalizacja GPS
Wykorzystywana jest do określenia położenia użytkownika co potrzebne jest do stworzenia
spersonalizowanego rozkładu jazdy oraz informacji pogodowych. Informacje o lokalizacji
przechowywane są na serwerze. Nie są one widoczne dla innych użytkowników aplikacji.

