
Nazwa użytkownika  

potrzebna do wzajemnej identyfikacji użytkownik w aplikacji Playces. Będzie widoczna dla 

wszystkich w profilu użytkownika oraz liście uczestników wydarzenia. 

Data urodzin 

potrzebna do określenia wieku użytkownika, który jest potrzebny do obliczenia 

zapotrzebowania kalorycznego podczas uprawiania konkretnej dyscypliny sportu. Data 

urodzenia nie jest widoczna dla innych użytkowników. Wiek jest widoczny dla innych 

użytkowników aplikacji. 

Adres e-mail 

potrzebny do weryfikacji konta podczas rejestracji, otrzymywania powiadomień systemowych 

oraz otrzymywania kodów rabatowych. Nie jest widoczny dla innych użytkowników. 

Hasło 

potrzebne przy rejestracji. Nie jest widoczne dla innych użytkowników. 

Płeć 

Potrzebne przy rejestracji. Wykorzystywane w filtrowaniu wydarzeń w aplikacji Playces. Nie 

jest widoczne dla innych użytkowników. 

Miejsce zamieszkania (lokalizacja) 

potrzebne przy rejestracji. Wykorzystywane w filtrowaniu wydarzeń w aplikacji Playces. Nie 

jest widoczne dla innych użytkowników. 

Waga 

potrzebna do obliczenia zapotrzebowania kalorycznego podczas uprawiania konkretnej 

dyscypliny sportu. Nie jest widoczna dla innych użytkowników. 

Informacje „o mnie” 

Funkcja opcjonalna (nie jest wymagana), gdzie użytkownik podaje informacje o sobie. 

Widoczne dla innych użytkowników w profilu użytkownika. 

Ulubione dyscypliny sportowe 

Funkcja opcjonalna (nie jest wymagana), gdzie użytkownik określa swoje ulubione 

dyscypliny sportowe. Wykorzystywane w filtrowaniu wydarzeń w aplikacji Playces. 

Widoczne dla innych użytkowników w profilu użytkownika. 

Lokalizacja GPS 

Wykorzystywana jest do określenia położenia użytkownika co potrzebne jest do wyboru 

powiadomień które przychodzą do użytkownika. Informacje o lokalizacji przechowywane są 

na serwerze. Nie są one widoczne dla innych użytkowników aplikacji. 

  



Username  

It is necessary to users identify. It is visible (for all users) in My Profile and Participant List  

Birth date 

It is necessary to identify users age. User age is used to estimate caloric needs during sport. 

Birth date is visible for nobody.  User age is visible for all users. 

E-mail address 

It is necessary to verify new account, also for receiving internal system notifications and 

discount codes. E-mail address is visible for nobody 

Password 

It is necessary in registration process. It is visible for nobody. 

Sex 

It is necessary in registration process. It is used in events searching process. It is visible for 

nobody.  

Home (location)  

It is necessary in registration process. It is used in events searching process. It is visible for 

nobody.  

Weight 

User age is used to estimate caloric needs during sport. It is visible for nobody. 

About Me 

This is not required. This is optional function. It is visible for all users in My Profile. 

Favourite Sports 

This is not required. This is optional function. It is used in events searching process It is 

visible for all users in My Profile. 

GPS location 

This function is used to specify a user`s location. It is necessary to set a personalized 

notification list. is used in events searching process. It is visible for nobody.  

Location information is in internal server database. 

 

 

 


