
Polityka prywatności 
 
1. Aplikacja mobilna NaVz Łank (Aplikacja) zoVWała wyproTukowana Tla OlienWów NaTwarciańVkiego Łanku SpółTzielczego w 

MziałoVzynie  (Łank)  przez  ZakłaT  UVług  InformaWycznycU  NOVUM  Sp.  z  o.o.  z  VieTzibą w  Łomży,  w  PolVce  (NOVUM).  Aplikacja  
umożliwia ToVWęp To uVług NaTwarciańVkiego Łanku SpółTzielczego z urząTzenia mobilnego. PrzeT zainVWalowaniem i 
urucUomieniem Aplikacji należy upewnić Vię, że bank obVługujący racUunek OlienWa świaTczy uVługi za jej pośreTnicWwem. 

2. OlienW pobierając aplikację z porWalu inWerneWowego wyraża zgoTę na jej inVWalację i użyWkowanie oraz na poniżVze zaVaTy PoliWyki 
PrywaWności. OlienW może w każTym momencie uVunąć aplikację z urząTzenia mobilnego, co nie wpływa na VWan śroTków 
przecUowywanycU w Łanku ani na Tziałalnie innycU aplikacji, związanycU ze zTalnym ToVWępem OlienWa To uVług w Łanku. 

3. Aplikacja na urząTzeniu mobilnymJ 
 

a. komunikuje Vię z VyVWemami Łanku, w kWórym OlienW prowaTzi Vwój racUunek, z użyciem mecUanizmów VzyfrującycU, 
b. uzyVkuje ToVWęp To naVWępującycU uprawnień na urząTzeniu mobilnymJ 

 

- pamięci, 
- komunikacji Vieciowej - pełen ToVWęp To InWerneWu, VWanu Vieci i VWanu Pi-Fi, 
- informacji o lokalizacji, 
- aparaWu foWograficznego, 
- TanycU konWakWów. 

4. Aplikacja na urząTzeniu mobilnym nie przecUowuje żaTnycU TanycU oVobowycU, kWóre mogłyby umożliwić oVobie Wrzeciej 
iTenWyfikację konkreWnego użyWkownika Aplikacji, nie przecUowuje TanycU pozwalającycU na uwierzyWelnienie w VerwiVie, ani 
TanycU OlienWa Łanku, ToVWępnycU po zalogowaniu. 

5. Mane OlienWa związane z uVługą świaTczoną przez Łank mogą być pobierane z Łanku przez Aplikację. P Wakim przypaTku Vą one 
króWkoWrwale przecUowywane na urząTzeniu mobilnym w celu icU wyświeWlenia użyWkownikowi, nie Tłużej jeTnak niż To 
wyłączenia Aplikacji. 

6. P przypaTku braku zgoTy na niniejVzą PoliWykę PrywaWności proVimy nie inVWalować Aplikacji lub ją uVunąć z urząTzenia 
mobilnego. 

7. Łank zaVWrzega Vobie prawo zmiany PoliWyki PrywaWności poprzez opublikowanie nowej PoliWyki PrywaWności na VWronie www. 
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AuWor aplikacji 
OT laW Vpecjalizujemy Vię w Wworzeniu oprogramowania Tla VekWora bankowego. JeVWeśmy inWegraWorem i ToVWawcą komplekVowycU 
VyVWemów informaWycznycU Tla banków. Tworzymy z paVją aplikacje realizujące obVługę proTukWów bankowycU, goVpoTarki właVnej 
banku, w Wym VyVWemy wVpierające analizy i przeWwarzanie TanycU. Oferujemy auWorVkie VyVWemy bankowości elekWronicznej 
pozwalające na ToVWęp klienWa To uVług banku poprzez InWerneW, Welefon, bankomaW, bankomaW biomeWryczny i iWp. PieloleWni 
Uarmonijny rozwój i ściVła wVpółpraca z polVkimi bankami VpółTzielczymi ToprowaTziły To uzyVkania uznanej pozycji jeTnego z 
głównycU ToVWawców auWorVkicU, bankowycU VyVWemów IT.  
Kontakt: 
ZakłaT UVług InformaWycznycU NOVUM Sp. z o.o.  
ul. Spokojna 9A,  
18-400 Łomża  
www.novum.pl 

https://www.novum.pl/

