
Polityka prywatności projektu Kiedybus 

Informacje ogólne

Cenimy twoją prywatność, więc chcemy, aby wyraźnie dowiedzieć się, jakie dane osobowe są 
zaangażowane podczas interakcji z aplikacją KiedyBus.

KiedyBus opiera się na aplikacji Onebusaway Open-Source (https://onebusaway.org/), prowadzonej
przez organizację non-profit Open Transit Software Foundation 
(https://opentransitsoftwarefoundation.org/), która składa się z operatorów i organizatorów 
transportu zbiorowego, ośrodków akademickich oraz organizacji prywatnych. Aplikacje 
Onebusaway i Kiedybus są identyczne, a jednym wyjątkiem jest polski język interfejsu 
użytkownika zamiast angielskiego.  Z tego powodu polityka prywatności zawiera podobne opisy. 
Wydawcą KiedyBus jest goEuropa Polska Wojciech Kulesza, ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 400, 61-441
Poznań.

Celem aplikacji Onebusaway i Kiedybus są: 

* Aby dostarczyć solidne aplikacje w czasie rzeczywistym, które zaspokajają potrzeby operatorów i
organizatorów transportu zbiorowego, ośrodków akademickich oraz użytkowników komunikacji 
zbiorowej,

* Aby wspierać rozwijającą się i dynamiczną społeczność użytkowników, zarówno komercyjnych, 
jak i akademickich 

Ta strona dotyczy projektu Kiedybus jako całości. Projekt jako taki nie zbiera żadnych osobowych 
informacji od użytkowników. Wdrożenia OneBusAway, które służą określonym regionom (głównie
w USA), mogą zapisać dziennik i inne informacje, z których niektóre są osobiście możliwe do 
zidentyfikowania.

Aplikacje Kiedybus 

Istnieją dwie rodzime aplikacje dla Kiedybus - aplikacje, które zostały opracowane przez członków 
zespołu Onebusaway i Kiedybus lub ich bliskich współpracowników. Niektóre z tych aplikacji mają
funkcjonaność do generowania unikalnego identyfikatora dla tej instancji aplikacji, która jest 
zawarta w żądaniach API na serwerach Kiedybus i Onebusaway. Są one wykorzystywane do 
generowania statystyk użytkowania na temat liczby unikalnych użytkowników dziennie lub 
tygodniowo odpowiedniej instancji Kiedybus. Te identyfikatory są generowane w taki sposób, że 
nie można określić tożsamości urządzenia na podstawie identyfikatora. Nie zbieramy ani nie 
wysyłamy żadnych danych osobowych z urządzenia. 

Dokładne mechanizmy generowania identyfikatora są następujące: 

• IPhone - instancja aplikacji generuje losowy identyfikator - nie oparty na unikalnym 
identyfikatorze urządzenia (UDID). Ten identyfikator resetuje również, jeśli ponownie zainstalujesz
aplikację Kiedybus. 

• Android - Kiedybus używa identyfikatora producenta urządzenia (znanego również jako „IMEI” 
lub „MeID”) do wygenerowania identyfikatora. Jest czytany raz na pierwszej instalacji i 
anonimowy („Hashed”). Zobowiązany identyfikator jest wysyłany na serwer Kiedybus. W 
przyszłości ten identyfikator może być również używany do narzędzi analitycznych, aby pomóc 



nam je ulepszyć, gromadząc informacje o takich rzeczach, jak liczba instalacji, model urządzenia, 
na którym jest zainstalowane, itp. 

Aplikacje iPhone'a i Androida zawierają odniesienie do Google Analytics, więc agregują 
anonimowe dane o tym, jak często można pobierać różne funkcje aplikacji. Na przykład możemy 
stwierdzić, że najczęściej używaną cechą aplikacji Kiedybus jest ekran ulubionych, a tylko 1/3 
użytkowników regularnie używa ekranu map (te statystyki są wymyślone do przykładowych 
celów). Dane te pomagają nam lepiej zrozumieć, gdzie skoncentrować przyszłe ulepszenia. Nie 
gromadzimy danych na temat indywidualnego korzystania z aplikacji. Na przykład nie wiemy, ile 
razy użytkownik X przeglądał zakładki lub nazwy tych zakładek. 

Sekcja „Pomoc” aplikacji iPhone'a i Androida pozwala użytkownikom wysłać wiadomość e -mail 
zwrotną na adres e -mail info@goeuropa.eu z komentarzem. Poniższe informacje są automatycznie 
dodawane do treści wiadomości e -mail, aby pomóc nam rozwiązywać problemy, które napotykają 
użytkownicy, z komunikatem „Podano następujące informacje w celu rozwiązywania problemów. 
Jeśli czujesz się niekomfortowo, dzieląc się dowolną z poniższych informacji, możesz je usunąć, 
jednak może to wpłynąć na naszą zdolność do pomocy. ” Użytkownik może usunąć te informacje z 
wiadomości e -mail, zanim zostanie wysłany, jeśli użytkownik chce nie udostępniać tych informacji
administratorom regionalnym Kiedybus lub konserwatorom aplikacji: 

• Wersja aplikacji Kiedybus – wiemy zatem, jakie błędy istnieją, a jakie nie w aktualnie 
zainstalowanej wersji aplikacji 

• Producent i model urządzenia (np. IPhone 7.2, Samsung Galaxy S5) - pomaga nam rozwiązywać 
problemy z urządzeniem 

• Wersja OS (np. Android 6.0, iOS 9.3.1) - pomaga nam rozwiązywać problemy z wersją systemu 
operacyjnego. 

• Ustaw region automatycznie (tak lub nie, w zależności od ustawień użytkownika) - informacje te 
pomagają rozwiązywać problemy, gdy użytkownik może przypadkowo podłączyć się do 
nieprawidłowego serwera Kiedybus, który nie obsługuje ich miasta. 

• Wybrany region (np. Poznan, w zależności od ustawień użytkownika) - informacje te pomagają 
rozwiązywać problemy, gdy użytkownik może przypadkowo podłączyć się do nieprawidłowego 
serwera Kiedybus, który nie obsługuje ich miasta. 

• Używany jest niestandardowy interfejs API serwera Kiedybus (jeśli użytkownik wprowadził taki 
w ustawieniach) - informacje te pomagają rozwiązywać problemy, gdy użytkownik może 
przypadkowo podłączyć się do nieprawidłowego serwera Kiedybus, który nie obsługuje ich miasta. 
• Ostatnia znana lokalizacja użytkownika w szerokości i długości geograficznej oraz znacznik czasu
(x, y o 10:49) - informacje te pomagają rozwiązywać problemy, gdy użytkownik może 
przypadkowo podłączyć się do nieprawidłowego serwera Kiedybus, który nie obsługuje ich miasta. 

Aplikacje Kiedybus korzystają obecnie z odpowiednich wbudowanych interfejsów API map, aby 
pokazać użytkownikowi lokalizację w czasie rzeczywistym i lokalizację przystanków 
autobusowych. Te interfejsy API MAPS mają dość szerokie zdolności gromadzenia danych, a dane 
te sięgają odpowiedniego dostawcy platformy (Google, Apple, Microsoft). Projekt Kiedybus nie 
otrzymuje jednak tych danych. 
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Chcemy być całkowicie przejrzyste co do tego, jakie dane są gromadzone w aplikacjach, a jeśli 
chcesz przekopać kod źródłowy, jest ono dostępne w GitHub OneBusAway.

Konkretne projekty badawcze 

Onebusaway to także projekt badawczy, oprócz tego, że jest usługą. Możemy zatem zaprosić 
niektórych użytkowników KiedyBus i/lub OneBusAway do uczestnictwa w określonych projektach 
badawczych, w których gromadzimy bardziej szczegółowe informacje. Jednak uczestnictwo w 
każdym takim badaniu będzie dobrowolne i zawsze będziemy zapytać o zgodę użytkownika przed 
zapisaniem się. Będziemy postępować zgodnie ze wszystkimi standardowymi protokołami ludzi do 
takiego badania, w tym z prośbą o świadomą zgodę. Wszelkie inne projekty badawcze 
wykorzystają jedynie nieosobowe dane, które można zidentyfikować już zebrane przez projekt jako 
całość lub konkretna instalacja, zgodnie z niniejszą polityką i zasadą konkretnej instalacji. 


