POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ
CanCell Cancer

I. Informacje ogólne
Producentem aplikacji mobilnej CanCell Cancer jest Narodowy Fundusz Zdrowia, z siedzibą
przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa.
W trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników aplikacji mobilnej NFZ opracował niniejszą
Politykę prywatności, która określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania
i wykorzystywania danych użytkowników.
Funkcjonujący w Narodowym Funduszu Zdrowia proces zarządzania bezpieczeństwem
przetwarzanych przez Fundusz informacji oparty jest na wymaganiach normy ISO 27001:2014
z uwzględnieniem wszelkich wymagańa prawa polskiego regulującego proces przetwarzania
i ochrony danych osobowych i medycznych, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
II. Dane osobowe
Producent aplikacji CanCell Cancer nie przetwarza danych osobowych użytkowników aplikacji.
III. Dostęp do uprawnień na urządzeniu mobilnym
1. Pierwsze logowanie do Aplikacji CanCell Cancer wymaga podania danych dotyczących wagi,
wzrostu i daty urodzenia. Pozostałe dane, służące obliczaniu ryzyka raka nie są obligatoryjne.
2. Dane te są zapisywane lokalnie i nie są przekazywane innym podmiotom.
3. Aplikacja CanCell Cancer za uprzednią zgodą Użytkownika może uzyskać dostęp do:
1) lokalizacji – konieczny w celu zidentyfikowania pozycji Użytkownika w celu wskazania
mu stosownych informacji kontaktowych placówek medycznych,
2) dialera systemowego – konieczny do wybierania numeru telefonu do wybranej placówki
medycznej,
3) pamięci (także karty SD) – konieczne w celu umożliwienia zapisywania danych
w pamięci urządzeń dzięki czemu możliwe jest skorzystanie z części funkcjonalności
w trybie offline.

4. Uprawnienia Aplikacji CanCell Cancer, o których mowa w ust.3, Użytkownik może wyłączyć
lub odwołać przez zmianę ustawień systemowych na Urządzeniu Mobilnym.
5. Dostawca nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub
administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze, które mogą znajdować się
w Aplikacji CanCell Cancer oraz za polityki sklepów Google Play i AppStore.
Uprawnienia aplikacji mobilnej użytkownik może wyłączyć lub odwołać przez zmianę ustawień
systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.
IV. Kontakt
W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej Polityki Prywatności, prosimy
o kontakt na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres:
akademianfz@nfz.gov.pl
V. Postanowienia końcowe
Narodowy Fundusz Zdrowia zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszej Polityki
Prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych
rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

