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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do aplikacji mobilnej Zeus 
Configurator („Aplikacja”), której właścicielem jest Aether Biomedical spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Aether Biomedical”).  

Aplikacja stanowi spersonalizowane narzędzie do obsługi oraz kalibracji produktu o nazwie 
„Zeus” – bionicznej protezy ręki („Produkt”), i jest dostępna wraz ze wszelkimi jej 
funkcjonalnościami dla użytkowników Produktu. Korzystanie z narzędzi dostępnych w Aplikacji 
jest możliwie po wcześniejszym utworzeniu indywidualnego konta użytkownika („Konto 
Użytkownika”) w Aplikacji, pobraniu Aplikacji na urządzenie mobilne oraz zalogowaniu w 
Aplikacji.  

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się również do danych przetwarzanych zgodnie z 
wytycznymi Aether Biomedical przez Aether US Inc. z siedzibą w stanie Delaware pod adresem: 
874 Walker Road, Suite C, Dover, Delaware 19904 ("Aether US"), w celu sprzedaży Produktów 
klientom mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych.   

Postanowienia ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przyjęte przez Aether Biomedical w zakresie 
przetwarzania danych oraz sposób gromadzenia i wykorzystywania Danych Osobowych 
(zdefiniowanych poniżej) i innych informacji dostarczanych przez użytkownika w trakcie 
interakcji z Aplikacją. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje również sposób, w jaki za 
pośrednictwem Produktu, Aplikacji i usług, Aether Biomedical oraz Aether US przetwarzają Dane 
Osobowe użytkownika (zdefiniowane poniżej), w tym dane, które użytkownik może przekazać 
przy zakupie Produktu lub za pośrednictwem Aplikacji. 

W szczególności niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o Administratorze Twoich 
danych osobowych (zdefiniowanym poniżej), zakresie, celu i okresie przetwarzania danych 
osobowych przez Aether Biomedical oraz Aether US, przysługujących Ci prawach oraz o 
podmiotach, którym możemy udostępnić Twoje dane.  

Podkreślamy, że dane zbierane oraz wykorzystywane w Aplikacji zbierane są w imieniu Aether 
Biomedical przez współpracujących z nami specjalistów z zakresu opieki zdrowotnej („Partner” 
lub „Partnerzy”) dla zapewnienia najlepszej jakości naszych usług oraz dostosowania Produktu 
do Twoich potrzeb. Dane związane z opieką zdrowotną są gromadzone i przechowywane na 
wewnętrznej platformie. Platforma jest to aplikacja chmurowa z interfejsem webowym (do, 
której dostęp mają Partnerzy) oraz mobilnym (dla użytkowników Aplikacji), która umożliwia i 
ułatwia konfigurowanie Produktu zarówno zdalnie jak i on-site, jego monitorowanie, korzystanie 
z pakietu ćwiczenie VR wraz z rejestrowaniem postępów użytkownika Produktu (tam gdzie usługa 
jest dostępna), a także upraszcza komunikację użytkowników z Partnerami i wprowadza wiele 
udogodnień w codziennym korzystaniu z Produktu („Platforma”). 

Dane osobowe gromadzone na Platformie są zabezpieczone przed ingerencją i utratą, jak 
również nieupoważnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem poprzez szereg środków 
administracyjnych, personalnych i technicznych w celu ochrony danych osobowych. Aether 
Biomedical udziela dostępu do Twoich danych osobowych w Platformie, wyłącznie Partnerowi, 
który będzie wspierał Cię w dostosowywaniu i kalibracji Produktu. 

Niniejsza Polityka Prywatności jest wiążącą umową, a korzystając z naszej Aplikacji, użytkownik 
wyraża na nią zgodę. Niniejsza Polityka Prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana 
z powodów takich jak praktyki operacyjne lub zmiany przepisów, dlatego zalecamy 
zapoznawanie się z Polityką Prywatności przy ponownym korzystaniu z naszych Aplikacji lub 
usług. 

Administrator danych osobowych 
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Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji jest spółka Aether 
Biomedical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 
61-871), przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000755184, REGON 
381661137, NIP 7831791083 („Administrator”). 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz 
skontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@aetherbiomedical.com lub pisemnie na 
adres: Aether Biomedical sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań. 

Strona Internetowa Administratora 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie dla naszej Aplikacji, jednak w szczególnych 
przypadkach Twoje dane, które w niej przetwarzamy mogą zostać nam przekazane za 
pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na naszej stronie internetowej: 
https://aetherbiomedical.com/, do której zastosowanie ma dedykowana polityka prywatności 
dostępna pod adresem: https://aetherbiomedical.com/privacy-policy/. 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi element zasad przetwarzania danych przyjętych przez 
Administratora i nie ma na celu uszczegółowienie lub zastąpienie innych polityk prywatności 
Administratora, udostępnianych w związku ze świadczeniem konkretnych usług. 

Linki do stron zewnętrznych  

Nasza Aplikacja może zawierać łącza do stron internetowych, wtyczek i aplikacji osób trzecich.  

Kliknięcie tych linków lub aktywowanie połączeń w inny sposób może umożliwić osobom trzecim 
gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy stron internetowych 
osób trzecich, wtyczek lub aplikacji i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o 
ochronie prywatności. Każdorazowo po opuszczeniu naszej Aplikacji zachęcamy do zapoznania 
się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej i aplikacji, z której korzystasz. 

Zakres przetwarzanych danych 

„Dane osobowe” lub „Informacje Osobowe” oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej 
lub gospodarstwie domowym, na podstawie których można zidentyfikować tę osobę lub to 
gospodarstwo. Dane osobowe nie obejmują informacji, których nie można użyć do 
zidentyfikowania użytkownika, dowolnej osoby fizycznej lub określonego gospodarstwa 
domowego, ani informacji, które zostały usunięte, zagregowane lub zanonimizowane w taki 
sposób, że nie można ich w uzasadniony sposób powiązać z konkretnym konsumentem, 
gospodarstwem domowym lub urządzeniem, ani też nie można ich w uzasadniony sposób 
powiązać, bezpośrednio lub pośrednio, z takim konsumentem, gospodarstwem domowym lub 
urządzeniem (zbiorczo określanych jako "Dane pozbawione możliwości identyfikacji"). 

W jaki sposób gromadzone są Twoje dane osobowe?  

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora może dotyczyć: 

1) informacji, które przekazujesz nam oraz naszym Partnerom w związku z zakupem oraz 
korzystaniem z Produktu; 

2) informacji pozyskanych za pośrednictwem Aplikacji; 

3) w przypadku Twojego kontaktu z nami, możemy prowadzić rejestr korespondencji. 

Pozyskiwanie danych w Aplikacji 

Podczas interakcji z Aplikacją Aether Biomedical, automatycznie gromadzimy dane techniczne 
dotyczące sprzętu, czynności i wyszukiwania oraz wzorców przeglądania.  
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Aether Biomedical otrzymuje informacje podczas rejestracji i logowania się do Aplikacji oraz 
zbiera je gdy z niej korzystasz. 

W szczególności: 

1) Aether Biomedical zbiera Twoje Dane Osobowe, które pomagają nam zabezpieczyć i 
zapewnić Ci dostęp do Aplikacji. Pomaga nam to również odpowiadać na Twoje prośby 
oraz komentarze.  

2) Aether Biomedical zbiera informacje o danych dotyczących Twojej aktywności, aby 
zapewnić odpowiednie korzystanie z informacji o użytkowaniu, które w niektórych 
przypadkach obejmują aktywność zebraną za pomocą naszych Produktów.  

3) Aether Biomedical gromadzi informacje z Twojego urządzenia, które dostarczają nam 
informacji technicznych podczas uzyskiwania dostępu do Aplikacji lub korzystania z niej. 
Te informacje techniczne obejmują informacje analityczne takie jak numer seryjny i 
specyfikacje.  

4) Aether Biomedical może również otrzymać dodatkowe informacje o Tobie od naszych 
Partnerów lub od innego podmiotu lub organizacji, którą upoważniłeś do wprowadzenia 
Danych Osobowych w swoim imieniu do Aplikacji. 

Kategorie danych 

W Aplikacji Aether Biomedical może gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać 
następujące kategorie Twoich danych osobowych:  

1) Dane identyfikujące: obejmują imię, nazwisko, tytuł nazwę użytkownika lub podobny 
identyfikator, datę urodzenia, wzrost i płeć.  

2) Dane kontaktowe: obejmują adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu.  

3) Dane techniczne: obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i 
wersję przeglądarki, identyfikatory urządzenia, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje 
wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie w 
urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do Aplikacji i Usług.   

4) Dane użytkownika: obejmują nazwę użytkownika i hasło w Aplikacji, opinie i odpowiedzi 
na ankiety.    

5) Dane o korzystaniu z Aplikacji: obejmują informacje o sposobie w jaki korzystasz z naszej 
Aplikacji i Usług, a także informacje wysyłane przez Produkt do Aplikacji w celu jego 
kalibracji.   

6) Dane marketingowe i komunikacyjne: obejmują Twoje preferencje dotyczące 
otrzymywania materiałów marketingowych oraz dotyczące komunikacji. 

Dane dotyczące stanu zdrowia (Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w 
ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r.- HIPAA) oraz Szczególne Kategorie Danych 
Osobowych („RODO”) 

Ponieważ usługi i produkty Administratora są bezpośrednio związane z Twoim zdrowiem, 
możemy gromadzić dane kwalifikowane jako Chronione Informacje Zdrowotne na podstawie 
Ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r. („HIPAA”) 
oraz Ustawy o technologii informacyjnej dotyczącej zdrowia ekonomicznego i klinicznego z 2009 
r. („HITECH Act”), jak również Sczególne Kategorie Danych Osobowych (w tym informacje o 
stanie zdrowia i dane biometryczne) na podstawie RODO. W przypadku, gdy przekażesz nam 
takie dane podczas zakupu Produktu lub innych naszych produktów, podczas korzystania z 
naszych usług lub Aplikacji, lub jeśli dane te zostaną przekazane przez naszego Partnera lub inny 
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podmiot, który upoważnisz do wprowadzania Danych Osobowych w Twoim imieniu do naszej 
Aplikacji.   

Nieprzekazanie danych osobowych  

W przypadku, gdy Aether Biomedical musi gromadzić dane osobowe na mocy prawa lub zgodnie 
z warunkami zawartej umowy, a dane takie nie zostaną nam dostarczone na żądanie lub 
wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie, możemy nie być w stanie świadczyć wobec ciebie 
umówionych Usług (między innymi w celu świadczenia usług w ramach Aplikacji).  

W takim przypadku Aether Biomedical może być zmuszone do natychmiastowego rozwiązania 
umowy o świadczenie wobec ciebie usług, w tym dotyczącej korzystania z Aplikacji, o czym 
otrzymasz od nas niezwłocznie powiadomienie.   

Generalne cele, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych  

Aether Biomedical i Aether US będzie korzystać z Twoich Danych Osobowych tylko zgodnie z 
naszą Polityką Prywatności. Jeśli nie życzysz dobie abyśmy kontynuowali korzystanie z Twoich 
Danych Osobistych w ten sposób, masz prawo zażądać dezaktywacji konta poprzez kontakt z 
nami pod adresem e-mail: info@aetherbiomedical.com. 

Aether Biomedical i Aether US będą przetwarzać Twoje Dane Osobowe tylko wtedy, gdy 
będziemy mieć ku temu podstawę prawną. Prawne podstawy przetwarzania obejmują zgodę, 
konieczność wynikającą z umowy (tj. przetwarzanie, które jest niezbędne do wykonania umowy 
z użytkownikiem, takiej jak umowa użytkownika z nami, która pozwala nam na świadczenie 
usług za pośrednictwem Aplikacji i naszego Produktu) oraz nasze "uzasadnione interesy" lub 
uzasadnione interesy innych osób (np. naszych użytkowników), takie jak: 

● administrowanie, personalizowanie, ulepszanie i obsługa Aplikacji, Produktów, usług i 
działalności firmy; 

● lepsze zrozumienie potrzeb i zainteresowań użytkownika;  

● spełnienie próśb użytkownika związanych z Aplikacjami, Produktami i naszymi usługami; 

● wypełnianie naszych zobowiązań prawnych, rozstrzyganie sporów z użytkownikami, 
egzekwowanie naszych umów; 

● ochrona, badanie i zapobieganie oszustwom, szkodliwym, nieautoryzowanym lub 
nielegalnym działaniom; 

● odpowiadanie na zapytania użytkownika lub naszych zewnętrznych dostawców usług; 

● w celu dokonania oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, 
rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, czy 
to w ramach kontynuacji działalności, czy też w ramach postępowania upadłościowego, 
likwidacyjnego lub podobnego, w którym to przypadku posiadane przez nas Dane 
Osobowe dotyczące użytkowników naszych Aplikacji, Produktów i usług znajdują się 
wśród przenoszonych aktywów. 

Gromadzimy i/lub przetwarzamy Dane Osobowe użytkowników w związku z następującymi 
czynnościami związanymi z naszymi Aplikacjami, Produktami i usługami: 

● rejestracja konta;  

● korzystanie, opracowywanie i testowanie określonych funkcji Aplikacji, Produktu i usług, 
w tym funkcji w fazie opracowywania; 

● generowanie raportów na podstawie informacji zebranych w wyniku korzystania z 
naszych Aplikacji, Produktów i usług;  
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● zamawianie usług i wsparcia dla naszych Aplikacji, Produktu i usług oraz udzielanie 
takiego wsparcia;  

● składanie transakcji lub zamówień;  

● przeprowadzanie ankiet i przetwarzanie informacji;  

● przeprowadzanie badań dotyczących naszych Aplikacji, Produktu i usług;  

● wystawianie rachunków i pobieranie płatności za nasze Aplikacje, Produkty i usługi;  

● uczestniczenie w grupach dyskusyjnych lub forach; 

● rejestrowanie subskrypcji biuletynu;  

● dostosowanie i personalizowanie treści i funkcji, które użytkownik widzi; 

● informowanie użytkownika o najnowszych zapowiedziach dotyczących Aplikacji, Produktu 
i usług, w tym o aktualizacjach, ulepszeniach, udoskonaleniach systemu, ofertach 
specjalnych i innych informacjach;  

● przeprowadzanie audytów i zapewnianie wsparcia dla naszych Aplikacji, Produktów i 
usług; 

● zapewnianie możliwości tworzenia osobistych obszarów profilu i przeglądania chronionych 
treści;  

● wypełnianie zobowiązań umownych lub prawnych;  

● komunikowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu 
lub zwykłej poczty w sprawie aktualizacji wiadomości, specjalnych ofert promocyjnych, 
naszych produktów i usług oraz innych informacji, które mogą być dla Ciebie intersujące.  

Masz możliwość zrezygnowania z wykorzystywania swoich Danych Osobowych do określonych 
celów, gdy jesteś przez nas o to proszony; może to jednak ograniczyć nasze możliwości 
dostarczania Aplikacji, produktów i usług oraz możliwość pełnego korzystania z nich przez Ciebie. 
Możesz również zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail i informacji promocyjnych, 
postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej takiej wiadomości lub wysyłając do nas 
wiadomość e-mail na adres info@aetherbiomedical.com. Nie będziesz jednak uprawniony 
zrezygnować z otrzymywania wszystkich informacji, takich jak wymagane prawem 
powiadomienia lub powiadomienia o świadczeniu usług. 

Cele, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO 

Zgodnie z RODO, Aether Biomedical oraz Aether US przetwarza Twoje dane za pośrednictwem 
Aplikacji w celu świadczenia usług związanych z Produktami Aether Biomedical i w zakresie z 
nich wynikającym w następujących celach: 

1) w celu realizacji Twojej prośby o kontakt: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) dalej jako „RODO”), 

b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, 
aż Twoja zgoda nie zostanie odwołana; 

2) w celu wykonania umowy, której jesteś stroną w związku z nabyciem oraz 
użytkowaniem produktu Administratora lub podjęciem współpracy z Administratorem lub 
w celu podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy z Administratorem: 
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a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, 
jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres 
odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu; 

3) w celu utworzenia oraz prowadzenia Twojego konta w Aplikacji oraz świadczenia 
usług za jej pośrednictwem, w związku z użytkowaniem Aplikacji oraz zapewnieniem 
wysokiej jakości funkcjonalności naszych produktów i usług: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, 
jak jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z Aplikacji, a po 
tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych 
roszczeń z tego tytułu; 

4) w celu rozwoju naszych produktów i usług, w tym Aplikacji, co jest realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, 
aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu; 

5) w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania wiadomości typu 
newsletter, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, 
aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu, 

c) przy czym takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na 
komunikację elektroniczną; 

6) w celu badania Twojej satysfakcji oraz w celach statystycznych dla wewnętrznych 
potrzeb Administratora, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, 
aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu; 

7) w celach archiwalnych (dowodowych), w tym w celu i w zakresie niezbędnym do 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z 
korzystaniem z Aplikacji, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu:  

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, 
aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu; 

8) Twoje dane przetwarzamy również, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa np. 
w celach podatkowych, rachunkowości: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

b) w takim przypadku dane osobowe są przetwarzane przez Administratora tak długo, 
jak wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

Ponadto w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda lub 
uzasadniony interes Administratora, pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z 
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wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane 
osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń, oraz do czasu ich przedawnienia. 

Prawa mieszkańców EOG, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii w związku z 
przetwarzaniem danych 

Korzystanie z Aplikacji, Produktów oraz usług Aether Biomedical oraz podawanie Danych 
Osobowych Aether US oraz naszym Partnerom jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia 
użytkownikowi odpowiednich i wysokiej jakości funkcjonalności naszych produktów i usług. 

Jeśli mieszkasz na terytorium EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, przysługują Ci na mocy 
RODO następujące prawa związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Aether Biomedical 
oraz Aether US: 

1) prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 

2) prawo żądania sprostowania danych, 

3) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), 

4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest 
w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

6) prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu 
bezpośredniego), 

7) w przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu 
realizacji umowy masz także prawo do przenoszenia danych osobowych, 

8) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę w każdej 
chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy. 

Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej w sekcji 
„Moje prawa” dotyczącej RODO, która jest dostępna w wielu językach. Jeśli mieszkasz poza EOG, 
Wielką Brytanią lub Szwajcarią, możesz mieć podobne prawa na mocy przepisów lokalnych. 

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo na adres e-mail: 
info@aetherbiomedical.com lub pisemnie na adres: ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań. 

Pomimo Twojego żądania usunięcia Danych Osobowych, Aether Biomedical może zachować 
pewne Dane Osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie takich danych jest niezbędne do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz do czasu przedawnienia takich roszczeń.  

Prawa mieszkańców stanu Kalifornia w związku z przetwarzaniem danych  

Jeżeli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, prawo tego stanu może przyznać ci dodatkowe prawa 
dotyczące korzystania z Twoich informacji osobistych, co zostało szczegółowo opisane w 
Informacji o Ochronie Prywatności dla mieszkańców stanu Kalifornia (California Privacy Notice), 
poniżej.  

Informacja dla mieszkańców stanu Nevada w związku z przetwarzaniem danych  

Osoby zamieszkałe w stanie Nevada informujemy, że zgodnie z rozdziałem 603A ustawy Nevada 
Revised Statutes nie sprzedajemy ich Danych osobowych. 

Odbiorcy danych 

Aether Biomedical nie udostępnia podmiotom trzecim Twoich danych zebranych za 
pośrednictwem Aplikacji, o ile nie otrzymamy na to Twojej zgody, z wyjątkiem Aether US, 



Strona 8 z 19 

sprawdzonych przez nas Partnerów, Partnerów, podmiotów stowarzyszonych, podwykonawców 
oraz podmiotów, którym możemy powierzyć Twoje dane w celu prawidłowej realizacji prośby o 
kontakt świadczenia Ci usług oraz obsługi i konserwacji Aplikacji, Produktów i usług. 

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie, dozwolonym dla celów 
przetwarzania i zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, w zakresie ochrony danych 
osobowych, m.in. CCPA oraz RODO. Każdy z odbiorców będzie ponosić odpowiedzialność za 
zapewnienie odpowiedniej ochrony Twoich danych.  

Aether Biomedical współpracuje z dostawcami, usługodawcami i innymi partnerami (w tym 
Aether US), aby pomóc nam w dostarczaniu naszych Aplikacji i usług poprzez wykonywanie 
zadań w naszym imieniu. Aether Biomedical może być zmuszone do udostępniania lub 
dostarczania informacji (w tym Danych Osobowych), aby pomóc im w wykonywaniu funkcji 
biznesowych, na przykład wysyłaniu wiadomości e-mail w naszym imieniu, usługach zarządzania 
bazą danych, transakcjach sprzedaży, hostingu bazy danych, dostarczaniu oprogramowania do 
obsługi klienta i bezpieczeństwie. Usługodawcy ci nie mają prawa wykorzystywać danych 
osobowych, które Aether Biomedical im udostępnia, w zakresie wykraczającym poza to, co jest 
konieczne do pomocy nam. Dostawcy usług muszą przestrzegać zobowiązań dotyczących 
poufności i bezpieczeństwa w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz ich własnymi 
warunkami i zasadami. 

Osoby trzecie, z którymi współpracujemy przy dostarczaniu naszych Aplikacji i usług to: 

● Amazon Web Services (AWS) do hostingu serwerów danych Aether Biomedical 

● Facebook do jednokrotnego logowania  

● BitBucket przechowuje nasz kod źródłowy  

● Firebase(Google) dla jednokrotnego logowania 

● Google Analytics do analizy naszych stron internetowych  

● Logentries do rejestrowania i rozumienia błędów  

● Sentry do zgłaszania błędów  

● Rollbar do zgłaszania błędów  

● ScoutAPM do monitorowania wykorzystania naszych serwerów  

● Paypal do przetwarzania płatności  

● Stripe do przechowywania informacji o płatnościach i przetwarzania płatności  

● Confluence przechowuje dokumentację projektu 

● Ably w celu komunikacji pomiędzy aplikacją mobilną i aplikacją internetową  

● Firebase (Google) do wysyłki komunikatów push do aplikacji mobilnej  

Odbiorcy danych z siedzibą poza terytorium EOG 

W przypadku, gdy Administrator podejmie decyzję o przekazaniu danych osobowych naszym 
partnerom nieposiadającym siedziby na terytorium EOG, podejmiemy wszelkie potrzebne 
działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych i będziemy 
przekazywać Twoje dane osobowe tylko podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom ochrony 
danych osobowych (np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni 
stopień ochrony, na podstawie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak certyfikacja własna 
odbiorcy w zakresie przekazywania danych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA oraz 
uzgodnienie z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych UE stosowanie do zapisów art. 
46 ust. 2 RODO).  
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Prawo dostępu tych podmiotów będzie ściśle ograniczone w taki sposób, że ich dostęp będzie 
możliwy jedynie w zakresie niezbędnym do celów nawiązania z Tobą kontaktu lub współpracy 
lub zawarcia i prawidłowej realizacji umowy. 

Przepisy lokalne 

Wszystkim użytkownikom na całym świecie zapewniamy ten sam stopień ochrony prywatności. 
Jednak dla części użytkowników zamieszkałych w niektórych miejscach, poza EOG, zostały 
udzielone dodatkowe prawa chroniące dane, na mocy lokalnie obowiązujących przepisów prawa, 
dotyczące ochrony danych osobowych, które zgodne są z naszą Polityką prywatności.  

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji w zakresie swoich praw, możesz skontaktować się ze 
Administratorem drogą mailową pod adresem info@aetherbiomedical.com. 

Informacja dla mieszkańców Niemiec 

Jeśli mieszkasz w Niemczech, masz prawo do zgłaszania treści, które Twoim zdaniem są 
niezgodne z prawem, zgodnie z ustawą o egzekwowaniu prawa w sieci ("NetzDG"). Aby 
zgłosić ten fakt, należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@aetherbiomedical.com. 

Informacja dla mieszkańców stanu Kalifornia (USA) 

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw dotyczących prywatności w stanie Kalifornia 
możesz zapoznać się z następującą stroną internetową: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa. 
Możesz również zapoznać się z Informacją o Ochronie Prywatności (Privacy Notice) dla 
mieszkańców stanu Kalifornia przedstawionego poniżej.  

Informacja dla mieszkańców stanu Nevada (USA) 

Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Nevada, informujemy, że nie sprzedajemy Twoich danych 
osobowych, zgodnie z rozdziałem 603A Znowelizowanego Prawa Stanu Nevada (Nevada 
Revised Statutes).  

Zanonimizowane Dane  

Aether Biomedical i Aether US mogą wykorzystywać Zanonimizowane Dane do testowania funkcji 
w fazie rozwoju i analizowania informacji, które posiadamy w celu oceny i ulepszania naszej 
Aplikacji, Produktów, innych produktów i usług, rozwijania nowych usług lub funkcji oraz 
przeprowadzania audytów i rozwiązywania problemów. Zanonimizowane Dane będą miały 
usunięte wszystkie bezpośrednie i pośrednie identyfikatory osobowe. Obejmuje to, ale nie 
ogranicza się do imienia i nazwiska, numerów identyfikacyjnych, daty urodzenia, informacji 
demograficznych i informacji o lokalizacji. Co więcej, Aether Biomedical i Aether US zgadzają się 
nie podejmować prób ponownej identyfikacji Zanonimizowanych Danych i nie przekazywać 
Zanonimizowanych Danych żadnej stronie, chyba że strona ta zgodzi się nie podejmować prób 
ponownej identyfikacji jakichkolwiek Danych Osobowych z takich danych. Aether Biomedical i 
Aether US mogą udostępniać Zanonimizowane Dane swoim oddziałom, agentom, 
reklamodawcom, producentom i partnerom biznesowym. Aether Biomedical i Aether US mogą 
również ujawnić Zanonimizowane Dane w celu opisania Aplikacji, produktów i usług obecnym i 
potencjalnym partnerom biznesowym oraz innym stronom trzecim w innych celach zgodnych z 
prawem 

Osoby nieletnie 

Aplikacja i usługi Aether Biomedical nie są przeznaczone dla osób poniżej 13 roku życia ani do 
nich skierowane. W związku z powyższym nie gromadzimy świadomie danych osobowych od 
użytkowników, którzy nie mają ukończonych 13 lat. Ponadto możemy ograniczyć gromadzenie, 
użytkowanie i przechowywanie informacji użytkowników ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
Wielkiej Brytanii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wieku od 13 do 16 lat. W niektórych 
przypadkach oznacza to, że nie jesteśmy w stanie oferować tym użytkownikom pewnych funkcji. 
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Jeśli podstawą prawną, na podstawie której przetwarzamy dane użytkownika, jest zgoda, a 
przepisy jego kraju wymagają uzyskania zgody rodzicielskiej, możemy wymagać zgody rodzica 
użytkownika, zanim rozpoczniemy gromadzenie i wykorzystywanie takich informacji. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w 
oparciu o przekazane dane osobowe. 

Bezpieczeństwo 

Aether Biomedical wdrożyło rozsądne administracyjne, techniczne oraz fizyczne środki 
zapewniające wysoki poziom ochrony Danych Osobowych.  

Aether Biomedical może przechowywać Twoje dane osobowe w formie elektronicznej lub 
papierowej. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony Twoich danych osobowych przed 
niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją i utratą, jak również nieupoważnionym dostępem, 
modyfikacją lub ujawnieniem, oraz stosujemy szereg środków administracyjnych, personalnych 
i technicznych w celu ochrony Twoich danych osobowych.  

Na przykład, wdrażamy następujące środki: 

1) protokoły bezpieczeństwa przechowywania dokumentów; 

2) wymagania dotyczące poufności i szkolenia pracowników w zakresie ochrony 
prywatności; 

3) przyznawanie dostępu do informacji wyłącznie osobom upoważnionym; 

4) równoważne zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa i poufności zapewniane przez 
strony trzecie; oraz 

5) zapory i szyfrowanie danych na naszej stronie internetowej. 

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie w ścisłej tajemnicy danych logowania do swojego konta 
oraz za wszelkie działania, które mają miejsce z wykorzystaniem danych logowania do konta. 
Powiadom Aether Biomedical w przypadku, gdy podejrzewasz nieuprawnione użycie kont lub 
inne naruszenia bezpieczeństwa.  

Pliki Cookies 

Podczas korzystania z Aplikacji, w zależności od udzielonej zgody oraz konfiguracji Twojego 
urządzenia (urządzenia końcowego) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą 
(naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi 
informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania. 

Cookies to małe pliki, które zapisywane są na urządzeniu podczas odwiedzania niektórych stron 
internetowych. Zawierają one informacje na temat Twojego urządzenia i zazwyczaj nie zawierają 
żadnych Danych Osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania Twojego 
urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem. 

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. 
identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania ze Strony Internetowej, 
potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz 
kampanii reklamowych. 

Pliki cookie są instalowane na różny okres. Część z nich traci ważność wraz z zamknięciem 
przeglądarki, podczas gdy inne pozostają aktywne przez kilka dni, miesięcy, a nawet lat, głównie 
po to by informacje o Twoich wyborach nie zostały utracone. Pliki cookie aktywne długookresowo 
wykorzystywane są, aby pomóc zidentyfikować nowych i powracających użytkowników. 
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Jako użytkownik Aplikacji możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji 
poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez 
Aplikację. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia w swoim Urządzeniu. 

Możliwe jest również ustawienie urządzenia w sposób, który zablokuje instalację plików cookie 
dla określonych, wybranych przez Ciebie aplikacji lub dla wszystkich stron internatowych. 
Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności, które wymagają instalacji 
plików cookie. 

Postanowienia końcowe 

Aether Biomedical oraz Aether US zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki 
Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę zakresu usług, przepisów prawa, zmianę 
technologii lub sposobu funkcjonowania Aplikacji, Produktu i usług. Aktualny tekst Polityki 
Prywatności zawsze znajduje się w Aplikacji oraz pod adresem: 
https://aetherbiomedical.com/mobile-app-privacy-policy/ .  

Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego 
orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki Prywatności pozostają w mocy. 

Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego. 

 

______________________________________ 

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA (PRIVACY 
NOTICE FOR CALIFORNIA RESIDENTS) 

Data wejścia w życie: 22nd March 2022 

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dla mieszkańców stanu Kalifornia ("Informacja") 
uzupełnia informacje zawarte w naszej Polityce Prywatności przedstawionej powyżej i dotyczy 
wyłącznie odwiedzających, użytkowników i innych osób, które zamieszkują w stanie Kalifornia 
("konsumenci" lub "Ty"). Aether Biomedical i Aether US przyjęły niniejszą informację w celu 
zachowania zgodności niniejszej Polityki Prywatności z ustawą California Consumer Privacy Act 
of 2018 ("CCPA"), a wszelkie terminy zdefiniowane w CCPA mają takie samo znaczenie, gdy są 
używane w niniejszej informacji. 

Niniejsza Informacja nie ma zastosowania do danych osobowych związanych z zatrudnieniem, 
gromadzonych od pracowników działających na terenie Kalifornii, kandydatów do pracy, 
wykonawców lub podobnych osób. W celu uzyskania kopii Informacji o prywatności dla osób 
ubiegających się o pracę i pracowników z Kalifornii, należy skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem działu kadr. 

Tam, gdzie wskazano w niniejszej Informacji, CCPA tymczasowo zwalnia z niektórych wymogów 
dane osobowe odzwierciedlające pisemną lub ustną komunikację między przedsiębiorstwami 
("dane osobowe B2B"). 

Informacje które gromadzimy  

Aether Biomedical zbiera informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują, odsyłają, są w 
uzasadniony sposób powiązane lub mogłyby być w uzasadniony sposób powiązane, bezpośrednio 
lub pośrednio, z konkretnym konsumentem, gospodarstwem domowym lub urządzeniem ("dane 
osobowe" zgodnie z definicją zawartą w CCPA). Dane osobowe nie obejmują: 

● publicznie dostępnych informacji z rejestrów rządowych. 

● Zanonimizowanych lub zagregowanych informacji o konsumentach. 

● Informacji wyłączonych z zakresu CCPA, takich jak: 
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● informacje zdrowotne lub medyczne objęte ustawą o przenoszeniu i 
odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r. (HIPAA) oraz 
kalifornijską ustawą o poufności informacji medycznych (CMIA) lub dane z badań 
klinicznych; 

● informacje osobowe objęte określonymi przepisami sektorowymi dotyczącymi 
prywatności, w tym Fair Credit Reporting Act (FCRA), Gramm-Leach-Bliley Act 
(GLBA) lub California Financial Information Privacy Act (FIPA) oraz Driver's Privacy 
Protection Act z 1994 roku. 

W szczególności Aether Biomedical w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebrała od 
konsumentów następujące kategorie danych osobowych: 

Kategoria Przykłady Zgromadzone 

A. 
Identyfikatory 

Prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, 
unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, 
adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta, 
numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, 
numer paszportu lub inne podobne identyfikatory. 

NIE 

B. Kategorie 
danych 
osobowych 
wymienione w 
ustawie 
California 
Customer 
Records statute 
(Cal. Civ. Code 
§ 1798.80(e)). 

Nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, 
cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer 
paszportu, numer prawa jazdy lub stanowej karty 
identyfikacyjnej, numer polisy ubezpieczeniowej, 
wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer 
konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty 
debetowej lub inne informacje finansowe, informacje 
medyczne lub informacje dotyczące ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

Niektóre dane osobowe zawarte w tej kategorii mogą 
pokrywać się z innymi kategoriami. 

TAK 

C. Cechy 
klasyfikacyjne 
chronione na 
mocy prawa 
kalifornijskiego 
lub federalnego. 

Wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, 
narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan 
cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub 
umysłowa, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, ekspresja 
płciowa, ciąża lub poród i związane z nimi warunki 
medyczne), orientacja seksualna, status weterana lub 
wojskowego, informacje genetyczne (w tym rodzinne 
informacje genetyczne).  

TAK  

D. Informacje 
handlowe 

Zapisy dotyczące majątku osobistego, zakupionych, 
uzyskanych lub rozważanych produktów lub usług, a także 
inne historie zakupów lub tendencje konsumpcyjne. 

TAK  

E. Informacje 
biometryczne  

Cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne i biologiczne 
lub wzorce aktywności wykorzystywane do wyodrębnienia 
wzorca lub innego identyfikatora bądź informacji 
identyfikujących, takich jak odciski palców, odciski twarzy i 
głosu, skanowanie tęczówki lub siatkówki oka, uderzenia 

NIE  
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klawiszy, chód lub inne wzorce fizyczne, a także dane 
dotyczące snu, zdrowia lub ćwiczeń. 

F. Internet lub 
inne podobne 
działania w 
sieci. 

Historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje o 
interakcji konsumenta z witryną internetową, aplikacją lub 
reklamą. 

TAK 

G. Dane 
geolokalizacyjne 

Lokalizacja fizyczna lub przemieszczanie się. TAK 

H. Dane 
sensoryczne 

Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, 
zapachowe lub podobne. 

TAK 

I. Informacje 
zawodowe lub 
związane z 
zatrudnieniem. 

Aktualna lub przeszła historia zatrudnienia lub oceny pracy. TAK  

J. Niepubliczne 
informacje 
edukacyjne 
(zgodnie z 
ustawą o 
prawach i 
prywatności w 
edukacji 
rodzinnej (20 
U.S.C. Section 
1232g, 34 
C.F.R. Part 99)). 

Dokumenty edukacyjne bezpośrednio związane z uczniem, 
przechowywane przez instytucję edukacyjną lub stronę 
działającą w jej imieniu, takie jak oceny, transkrypty, listy 
klas, plany zajęć, kody identyfikacyjne ucznia, informacje 
finansowe ucznia lub akta dyscyplinarne ucznia. 

NIE  

K. Wnioski na 
podstawie 
innych danych 
osobowych. 

Profil odzwierciedlający preferencje, cechy, tendencje 
psychologiczne, predyspozycje, zachowania, postawy, 
inteligencję, zdolności i predyspozycje danej osoby. 

TAK  

 

Aether Biomedical uzyskuje wymienione powyżej kategorie danych osobowych z następujących 
kategorii źródeł: 

● Bezpośrednio od użytkownika. Na przykład, z formularzy, które wypełniasz lub produktów 
i usług, które kupujesz. 

● Pośrednio od użytkownika. Na przykład z obserwacji Państwa działań podczas korzystania 
z naszej Aplikacji, Produktów i usług. 

Korzystanie z Danych Osobowych  

Aether Biomedical może używać, przekazywać lub ujawniać (w tym wobec Aether US) dane 
osobowe, które zbieramy dla jednego lub więcej z poniższych celów: 

● Aby spełnić zadość powodowi, dla którego podałeś te informacje. Na przykład, jeśli 
udostępnisz swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, aby poprosić o wycenę lub 
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zadać pytanie dotyczące naszej Aplikacji, produktów lub usług, wykorzystamy te dane 
osobowe, aby odpowiedzieć na twoje zapytanie. Jeżeli użytkownik poda swoje dane 
osobowe w celu dokonania zakupu produktu lub usługi, wykorzystamy te informacje w 
celu przetworzenia płatności i ułatwienia dostawy. Możemy również zapisać informacje o 
użytkowniku, aby ułatwić składanie zamówień na nowe produkty lub przetwarzanie 
zwrotów. 

● W celu dostarczania, wspierania, personalizowania i rozwijania naszych Aplikacji, 
produktów i usług. 

● W celu tworzenia, utrzymywania, dostosowywania i zabezpieczania konta użytkownika w 
naszej firmie. 

● W celu przetwarzania Twoich żądań, zakupów, transakcji i płatności oraz zapobiegania 
oszustwom transakcyjnym. 

● W celu zapewnienia Ci wsparcia i odpowiedzenia na Twoje zapytania, w tym w celu 
zbadania i rozwiania Twoich wątpliwości oraz monitorowania i udoskonalania naszych 
odpowiedzi. 

● Aby spersonalizować Aplikacje i usługi oraz dostarczyć treści i oferty produktów i usług 
odpowiadające Twoim zainteresowaniom, w tym ukierunkowane oferty i reklamy za 
pośrednictwem naszej strony internetowej, stron internetowych osób trzecich oraz za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych (po wyrażeniu przez 
Ciebie zgody, gdy jest to wymagane przez prawo). 

● W celu utrzymania bezpieczeństwa, ochrony i integralności naszych Aplikacji, produktów 
i usług, baz danych i innych zasobów technologicznych oraz działalności biznesowej. 

● Do testów, badań, analiz i rozwoju produktów, w tym do rozwoju i ulepszania naszej 
Strony, produktów i usług. 

● W celu odpowiedzi na wnioski organów ścigania oraz zgodnie z wymogami 
obowiązującego prawa, nakazami sądowymi lub przepisami rządowymi. 

● Zgodnie z przedstawionym Ci podczas zbierania Twoich danych osobowych opisem lub 
zgodnie z innymi postanowieniami CCPA. 

● W celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, 
rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, 
zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji lub 
podobnego postępowania, w którym dane osobowe użytkowników naszej Witryny są 
jednym z przekazywanych aktywów. 

Aether Biomedical nie będzie zbierać dodatkowych kategorii danych osobowych ani 
wykorzystywać zebranych przez nas danych osobowych do znacząco różnych, niepowiązanych 
lub niezgodnych celów bez powiadomienia użytkownika. 

Udostępnianie Danych Osobowych  

Aether Biomedical i Aether US mogą ujawnić dane osobowe użytkownika osobom trzecim w 
celach biznesowych lub sprzedać dane osobowe, z zastrzeżeniem prawa użytkownika do 
rezygnacji z takiej sprzedaży (patrz Prawo do odmowy i prawo do odmowy sprzedaży danych 
osobowych). Kiedy ujawniamy dane osobowe w celach biznesowych, zawieramy umowę, która 
opisuje ten cel i wymaga od odbiorcy zachowania poufności tych danych osobowych i 
niewykorzystywania ich w żadnym innym celu niż wykonanie umowy. Ustawa CCPA zabrania 
stronom trzecim, które nabyły przechowywane przez nas dane osobowe, odsprzedawania ich, 
chyba że użytkownik otrzymał wyraźne powiadomienie i możliwość zrezygnowania z dalszej 
sprzedaży. 
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Aether Biomedical i Aether US udostępnia Twoje dane osobowe następującym 
kategoriom osób: 

● Dostawcy usług; 

● Stowarzyszone osoby prawne (w tym pomiędzy Aether Biomedical i Aether US); oraz 

● Partnerzy biznesowi 

Ujawnienia Danych Osobowych w Celu Biznesowym  

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy Aether Biomedical ujawniło w celach biznesowych 
następujące kategorie danych osobowych: 

Kategoria A: Identyfikatory. 

Kategoria B: kategorie danych osobowych w Kalifornijskiej Ewidencji Klientów. 

Kategoria C: Cechy klasyfikacji chronionej na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego. 

Kategoria D: Informacje handlowe. 

Kategoria F: aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci. 

Kategoria G: Dane geolokalizacyjne. 

Kategoria I: informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem. 

Kategoria K: wnioski wyciągnięte na podstawie innych danych osobowych. 

pomiędzy Aether Biomedical i Aether US ujawniono dane osobowe użytkownika w celach 
biznesowych następującym kategoriom stron trzecich: 

● Dostawcy usług; 

● Stowarzyszone osoby prawne (w tym pomiędzy Aether Biomedical i Aether US); oraz 

● Partnerzy biznesowi. 

Sprzedaż Danych Osobowych  

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy Aether Biomedical i Aether US nie sprzedawały danych 
osobowych. Możemy przekazywać lub ujawniać dane osobowe użytkownika za wynagrodzeniem 
stowarzyszonym podmiotom prawnym (w tym pomiędzy Aether Biomedical i Aether US), 
dostawcom usług i partnerom biznesowym w imieniu użytkownika w celu osiągnięcia celu, dla 
którego takie dane zostały zebrane lub przetworzone, lub podobnych celów operacyjnych, które 
są zgodne z kontekstem, w którym takie dane osobowe zostały zebrane. 

Twoje prawa  

Ustawa CCPA zapewnia konsumentom (mieszkańcom stanu Kalifornia) określone prawa 
dotyczące ich danych osobowych. Ta część opisuje twoje prawa wynikające z CCPA i wyjaśnia, 
jak z nich korzystać. 

Dostęp do Określonych Informacji i Prawa do Przenoszenia Danych 

Masz prawo zażądać, aby Aether Biomedical ujawniło ci pewne informacje na temat zbierania i 
wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kiedy 
Aether Biomedical otrzyma i potwierdzi Twoją weryfikowalną prośbę konsumenta (patrz 
Korzystanie z praw dostępu, przenoszenia danych i usuwania danych), ujawnimy Ci: 

● Kategorię danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie. 

● Kategorię źródeł danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat. 

● Cel biznesowy lub handlowy, dla którego gromadzimy lub sprzedajemy te dane osobowe. 
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● Kategorię osób trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe. 

● Konkretne dane osobowe, które zgromadziliśmy na temat użytkownika (zwane również 
wnioskiem o przeniesienie danych). 

● Jeśli sprzedaliśmy lub ujawniliśmy dane osobowe użytkownika w celach biznesowych, 
dwa oddzielne wykazy ujawniające: 

o sprzedaż, określające kategorie danych osobowych, które zostały zakupione przez 
każdą kategorię odbiorców; oraz 

o ujawnienie danych osobowych w celach biznesowych, z wyszczególnieniem kategorii 
danych osobowych, które każda kategoria odbiorców otrzymała. 

Prawo do żądania usunięcia danych 

Użytkownik ma prawo zażądać, aby Aether Biomedical usunęło wszelkie jego dane osobowe, 
które od niego zebraliśmy i zachowaliśmy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Po otrzymaniu i 
potwierdzeniu weryfikowalnej prośby konsumenta (patrz Korzystanie z praw dostępu, 
przenoszenia danych i usuwania) usuniemy (i polecimy naszym stowarzyszonym podmiotom 
prawnym i dostawcom usług usunięcie) dane osobowe użytkownika z naszych (i ich) rejestrów, 
chyba że zastosowanie będzie miał wyjątek. 

Aether Biomedical może odrzucić prośbę użytkownika o usunięcie danych, jeśli zachowanie 
informacji jest konieczne dla nas lub naszego usługodawcy(ów) w celu: 

1. zakończenia transakcji, dla której zebraliśmy dane osobowe, dostarczenia towaru lub 
usługi, o którą prosił użytkownik, podjęcia działania racjonalnie przewidzianego w 
kontekście naszych bieżących relacji biznesowych z użytkownikiem, spełnienia warunku 
pisemnej gwarancji lub wycofania produktu zgodnie z prawem federalnym, lub w inny 
sposób wykonania naszej umowy z użytkownikiem; 

2. wykrywania incydentów naruszenia bezpieczeństwa, ochrony przed złośliwą, zwodniczą, 
oszukańczą lub nielegalną działalnością oraz ścigania osób odpowiedzialnych za takie 
działania; 

3. usuwania błędów w produktach w celu zidentyfikowania i naprawienia błędów, które 
zakłócają ich zamierzoną funkcjonalność; 

4. korzystania z wolności słowa, zapewnienia prawa innego konsumenta do korzystania z 
prawa do wolności słowa lub korzystania z innego prawa przewidzianego przez prawo; 

5. przestrzegania kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności w łączności elektronicznej 
(Kodeks Karny Kalifornii § 1546 seq.). 

6. prowadzenia publicznych lub recenzowanych badań naukowych, historycznych lub 
statystycznych w interesie publicznym, które są zgodne ze wszystkimi innymi 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, w przypadku gdy usunięcie 
informacji może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów badań, jeśli 
wcześniej użytkownik wyraził na to świadomą zgodę. 

7. umożliwienia wyłącznie wewnętrznych zastosowań, które są racjonalnie dostosowane do 
oczekiwań konsumentów wynikających z Twoich relacji z nami. 

8. doprowadzenia do zgodności z obowiązkiem prawnym. 

9. innych wewnętrznych i zgodnych z prawem sposobów wykorzystania tych informacji, 
które są zgodne z kontekstem, w jakim zostały one przekazane. 

Wykonywanie praw dostępu, przenoszenia i usuwania danych  
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Aby skorzystać z opisanych powyżej praw dostępu, przenoszenia danych i usuwania danych, 
należy przesłać do nas weryfikowalny wniosek konsumencki na adres 
info@aetherbiomedical.com. 

Tylko użytkownik lub osoba prawnie upoważniona do działania w jego imieniu może złożyć 
weryfikowalny wniosek konsumencki dotyczący jego danych osobowych. Użytkownik może 
również złożyć weryfikowalny wniosek konsumencki w imieniu swojego nieletniego dziecka. 

Weryfikowalny wniosek konsumenta o dostęp lub przeniesienie danych można złożyć tylko dwa 
razy w ciągu 12 miesięcy. Weryfikowalny wniosek konsumenta musi: 

● Dostarczyć wystarczających informacji, które pozwolą nam w uzasadniony sposób 
zweryfikować, że jesteś osobą, na temat której Aether Biomedical zebrała dane osobowe, 
lub upoważnionym przedstawicielem, co może obejmować: 

o co najmniej dwa punkty danych, które wnioskodawca dostarcza, aby dopasować 
je do posiadanych przez nas informacji; 

o podpisane pod groźbą kary krzywoprzysięstwa oświadczenie wnioskodawcy 
stwierdzające, że dana osoba jest konsumentem, którego dane osobowe są 
przedmiotem wniosku; lub 

o inne dowody, które uznaliśmy za wystarczające do sprawdzenia i dopasowania w 
celu weryfikacji. 

● Zawierać opis żądania z wystarczającą ilością szczegółów, aby umożliwić Aether 
Biomedical właściwe zrozumienie żądania, jego ocenę i odpowiedź na nie. 

Aether Biomedical nie może odpowiedzieć na Twoją prośbę lub dostarczyć Ci danych osobowych, 
jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości lub upoważnienia do złożenia prośby 
i potwierdzić, że dane osobowe odnoszą się do Twojej osoby. 

Złożenie weryfikowalnej prośby konsumenckiej nie wymaga utworzenia konta w naszej firmie. 
Jednakże uznajemy prośby złożone za pośrednictwem konta chronionego hasłem za 
wystarczająco zweryfikowane, jeśli prośba odnosi się do danych osobowych powiązanych z tym 
konkretnym kontem. 

Aether Biomedical wykorzysta dane osobowe podane w weryfikowalnej prośbie konsumenckiej 
tylko w celu zweryfikowania tożsamości osoby składającej prośbę lub upoważnienia do jej 
złożenia. 

Czas oraz Forma odpowiedzi   

Aether Biomedical dokłada wszelkich starań, aby odpowiedzieć na możliwe do zweryfikowania 
żądanie konsumenta w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od jego otrzymania. Jeśli będziemy 
potrzebować więcej czasu (do 45 dni), poinformujemy Państwa na piśmie o przyczynie i okresie 
przedłużenia. 

Jeśli masz u nas konto, dostarczymy Ci naszą pisemną odpowiedź na to konto. Jeśli nie posiadasz 
konta w naszej firmie, dostarczymy naszą pisemną odpowiedź pocztą lub elektronicznie, według 
Twojego wyboru. 

Ujawnienie informacji przez Aether Biomedical będzie dotyczyć jedynie 12-miesięcznego okresu 
poprzedzającego otrzymanie weryfikowalnej prośby konsumenta. W odpowiedzi wyjaśnimy 
również powody, dla których nie możemy spełnić żądania, jeśli ma to zastosowanie. W przypadku 
wniosków o przeniesienie danych wybierzemy taki format przekazywania danych osobowych, 
który jest łatwy do wykorzystania i powinien umożliwić przekazanie informacji z jednego 
podmiotu do innego bez przeszkód. 
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Aether Biomedical nie pobiera opłat za przetwarzanie lub odpowiedź na Twoje weryfikowalne 
żądanie konsumenckie, chyba że jest ono nadmierne, powtarzające się lub w sposób oczywisty 
nieuzasadnione. Jeśli uznamy, że prośba wymaga opłaty, poinformujemy Cię, dlaczego 
podjęliśmy taką decyzję i przedstawimy szacunkowe koszty przed wykonaniem prośby. 

Prawo do odmowy oraz wyrażenia zgody na sprzedaż Danych Osobowych 

Jeśli użytkownik posiada 16 lat lub więcej, ma prawo w dowolnym momencie odmówić sprzedaży 
swoich danych osobowych ("prawo do odmowy"). Nie sprzedajemy danych osobowych 
konsumentów, o których wiemy, że mają mniej niż 16 lat, chyba że otrzymamy potwierdzoną 
zgodę ("prawo do wyrażenia zgody") od konsumenta, który ma co najmniej 13 lat, ale nie 
ukończył jeszcze 16 lat, lub od rodzica bądź opiekuna konsumenta, który ma mniej niż 13 lat. 
Konsumenci, którzy wyrazili zgodę na sprzedaż danych osobowych, mogą w każdej chwili 
zrezygnować z dalszej sprzedaży. 

Aby skorzystać z prawa do odmowy, użytkownik (lub jego upoważniony przedstawiciel) może 
przesłać do nas wniosek, odwiedzając następujące łącze do strony 
internetowej:https://aetherbiomedical.com/contact/. 

Odmowa sprzedaży Danych Osobowych  

Po złożeniu rezygnacji Aether Biomedical odczeka co najmniej dwanaście (12) miesięcy, zanim 
poprosi użytkownika o ponowną autoryzację sprzedaży danych osobowych. Użytkownik może 
jednak zmienić zdanie i ponownie wyrazić zgodę na sprzedaż danych osobowych w dowolnym 
momencie, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres info@aetherbiomedical.com lub logując 
się za pomocą nowego konta chronionego hasłem. 

Nie jest konieczne zakładanie konta, aby możliwe było skorzystanie z prawa do odmowy. Dane 
osobowe dostarczone w ramach odmowy będą wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia i 
spełnienia żądania. 

Zakaz dyskryminacji  

Aether Biomedical nie będzie dyskryminować użytkownika za korzystanie z któregokolwiek z 
jego praw wynikających z CCPA. O ile nie zezwala na to CCPA, nie będziemy: 

● Odmawiać Państwu towarów lub usług. 

● Obciążać klientów różnymi cenami lub stawkami za towary lub usługi, w tym poprzez 
przyznawanie rabatów lub innych korzyści, lub nakładanie kar. 

● Zapewniać Ci innego poziomu lub jakości towarów lub usług. 

● Sugerować, że możesz otrzymać inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub inny 
poziom lub jakość towarów lub usług. 

Jednakże Aether Biomedical może zaoferować Ci pewne zachęty finansowe dozwolone przez 
CCPA, które mogą skutkować innymi cenami, stawkami lub poziomami jakości. Każda oferowana 
przez nas zachęta finansowa dozwolona przez CCPA będzie w uzasadniony sposób związana z 
wartością danych osobowych użytkownika i będzie zawierać pisemne warunki opisujące istotne 
aspekty programu. Uczestnictwo w programie zachęt finansowych wymaga uprzedniej zgody 
użytkownika, którą może on wycofać w dowolnym momencie. 

Inne Prawa Prywatności w stanie Kalifornia  

Kalifornijskie prawo "Shine the Light" (kodeks cywilny § 1798.83) zezwala użytkownikom naszej 
Strony Internetowej, którzy są mieszkańcami stanu Kalifornii, na żądanie pewnych informacji 
dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych osobom trzecim dla ich bezpośrednich 
celów marketingowych. Aby złożyć taki wniosek, należy wysłać wiadomość e-mail na adres 
info@aetherbiomedical.com. 
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Zmiany w naszej Informacji o Ochronie Prywatności w stanie Kalifornia  

Aether Biomedical i Aether US zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji według 
własnego uznania i w dowolnym czasie. Kiedy wprowadzimy zmiany do niniejszej Informacji, 
zamieścimy zaktualizowane powiadomienie na naszej stronie internetowej i zaktualizujemy datę 
wejścia w życie powiadomienia. Dalsze korzystanie z naszych Aplikacji, Produktów i usług po 
zamieszczeniu zmian oznacza akceptację tych zmian. 

Informacje kontaktowe  

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi do niniejszej Informacji, sposobów w jaki Aether 
Biomedical gromadzi i wykorzystuje informacje opisane tutaj oraz w Polityce Prywatności, Twoich 
wyborów i praw dotyczących takiego wykorzystania lub chęci skorzystania z praw 
przysługujących zgodnie z prawem stanu Kalifornia, prosimy o kontakt pod adresem 
info@aetherbiomedical.com. 


