
 

 

Polityka prywatności NY State of Health w zakresie wiadomości tekstowych (SMS/MMS) 

Data wejścia w życie: 8 kwietnia 2022 r. 

 

Wyrażając zgodę („opt-in”) na wysyłanie przez NY State of Health wiadomości tekstowych („SMS”) lub 
multimedialnych („MMS”) bezpośrednio na telefon komórkowy użytkownika („Usługa”), czy to poprzez 
zapisanie się za pośrednictwem naszej strony internetowej, czy poprzez wiadomość tekstową, 
użytkownik przekazuje nam informacje, które są przez nas odbierane i przechowywane w sposób 
opisany poniżej. 

Zbierane przez nas informacje 

Informacje zbierane przez nas od użytkownika w związku z Usługą mogą obejmować numer telefonu 
komórkowego użytkownika, nazwę operatora telefonicznego oraz datę, godzinę i treść wiadomości 
tekstowych użytkownika, w tym wszelkie informacje, które użytkownik zdecyduje się przekazać za 
pośrednictwem wiadomości tekstowej. Możemy wykorzystywać te informacje zgodnie z naszą polityką 
ochrony prywatności, aby kontaktować się z użytkownikiem i świadczyć usługi, o które użytkownik prosi.  
Nie należy podawać żadnych danych osobowych w wiadomościach tekstowych. 

Jak wykorzystujemy zebrane informacje 

Informacje gromadzone za pośrednictwem Usługi są wykorzystywane do obsługi Usługi SMS, np. do 
śledzenia wyboru użytkownika w ramach opcji opt-in lub opt-out, lub do wysyłania przyszłych 
wiadomości, zgodnie z niniejszą polityką ochrony prywatności i obowiązującym prawem. 

Informacje, które udostępniamy 

Nie przekazujemy danych osobowych użytkownika stronom trzecim bez jego zgody, z wyjątkiem sytuacji 
opisanych w niniejszej polityce. 

Możemy ujawnić wszelkie informacje, w tym dane osobowe, które uznamy za niezbędne, według 
własnego uznania, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą 
prawną lub żądaniem władz, w tym w celu odpowiedzi na wezwania lub nakazy sądowe skierowane 
do nas, lub w związku z wykrywaniem oszustw, zapobieganiem im lub prowadzeniem dochodzeń w 
ich sprawie.  

Niektóre dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym kontrahentom, którzy wykonują 
usługi w naszym imieniu na podstawie naszych instrukcji, np. kontrahentowi obsługującemu naszą 
infolinię. Nie upoważniamy tych wykonawców do wykorzystywania ani ujawniania informacji w sposób 
inny niż określony w niniejszej polityceochrony  prywatności. 

 



 

Zmiany w niniejszej polityce ochrony prywatności 

Możemy okresowo i bez uprzedzenia zmieniać treść niniejszej polityki ochrony prywatności. Data 
wejścia w życie aktualnej polityki zostanie umieszczona w górnej części dokumentu. Ponieważ w każdej 
chwili możemy wprowadzić zmiany, sugerujemy, aby od czasu do czasu sprawdzać treść polityki ochrony 
prywatności. Należy pamiętać, że nasze prawa do wykorzystywania danych osobowych będą oparte na 
polityce ochrony prywatności obowiązującej w momencie wykorzystania tych danych. Jeśli użytkownik 
nie zgadza się z którymkolwiek ze zaktualizowanych warunków niniejszej polityki, musi zaprzestać 
korzystania z Usługi w sposób opisany w „Warunkach korzystania z Usługi”.  Kontynuując korzystanie z 
Usługi po otrzymaniu informacji o zmianach w polityce ochrony prywatności, użytkownik zobowiązuje 
się przestrzegać zaktualizowanej polityki. 

 


