
 

 

 

Co to jest Klukk? 

Klukk jest aplikacją zapisująca godziny, ma pomóc Ci w prosty sposób w rejestracji czasu 

pracy. Aplikacja ta zapewni, że pobory za przepracowany okres będą prawidłowo 

naliczone przez Twego pracodawcę. 

 

Gdzie mogę „pobrać“ Klukk? 

Klukk można pobrać w App store i Play store. Poniżej podano linki do pobrania aplikacji 

Klukk. 

Apple - Iphone  

Google - Android 

 

Czy poprzez Klukk moje dane personalne są zapisywane i przechowywane? 

Informacje zapisywane poprzez aplikację dotyczą przede wszystkim Twego czasu pracy i 

tylko Ty masz do nich dostęp. ASÍ (Stowarzyszenie Islandzkich Związków Zawodowych) 

nie będzie korzystać z danych powstałych poprzez korzystanie z aplikacji. 

 

Kto ma możliwość dostępu do informacji na mój temat? 

Nikt, tylko Ty. Masz jednak możliwość do uzyskania dokładnych informacji na Twój 

temat, oprócz tych, które znajdują się w raporcie przepracowanych godzin. Do tego 

jednak potrzebujesz pomocy ASÍ. 

 

Gdzie przechowywane są wszystkie informacje? 

Wszystkie informacje powstałe w wyniku korzystania z aplikacji Klukk przesłane są w 

bezpieczny sposób i przechowywane w systemie będącym własnością Google. Klukk 

pracuje na podstawie islandzkich przepisów na temat bezpieczeństwa i ochrony danych 

osobowych. 

 

https://itunes.apple.com/us/app/klukk/id1048984062?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=is.stokkur.klukk.android


Czy muszę podawać dokładne miejsce pracy? 

Nie, nie jest to konieczne, może być jednak wygodne. Klukk po prostu może dać Ci znać 

o tym, że jesteś w pracy i kiedy ją zakończysz. W ten sposób najprawdopodobniej nie 

zapomnisz o wstemplowaniu się do pracy i po jej zakończeniu. 

 

Czy mogę zarejestrować się poprzez Facebook? 

Tak, rejestracja poprzez Facebook jest możliwa. Należy posiadać ważny adres mailowy, 

wpisać imię i nazwisko oraz hasło. Facebook jest w sumie najszybszą i prostą drogą na 

rejesterację. 

 

Czy Facebook ma możliwość na wykorzystanie informacji z aplikacji Klukk? 

Nie, nie ma żadnego kontaktu pomiędzy. Aplikacja korzysta tylko i wyłącznie z Facebook 

do rejestracji do i z pracy oraz do wykorzystania maila osoby z tego korzystającej jako 

identyfikacji. Rejestacja poprzez Facebook jest tylko ułatwieniem dla osób korzystających 

z aplikacji. 

 

Czy można mieć więcej aniżeli jednego pracodawcę? 

Tak, bez problemu. Możesz zapisać tylu ilu chcesz. Aby to zrobić należy wejść na 

„Launagreiðendur“, dopisać pracodawcę i jego kennitalę (numer identyfikacyjny). 

 

Czy mogę wbijać się (klukkað) do pracy i/lub z pracy często w ciągu jednego 

dnia? 

Kiedy już wybijesz się z pracy, możesz zrobić to ponownie  do pracy, wtedy rozpocznie 

się nowa rejestracja czasu. W tym samym dniu możemy to robić w różnych miejscach 

pracy, u różnych pracodawców. 

 

Czy mogę wbijać się do pracy i z pracy pomimo tego, że nie mam nic na koncie 

telefonicznym i nie mam dostępu do internetu? 

Nie, aby wykorzystać możliwości oferowane przez aplikację, między innymi rejestrację 

godzin pracy, należy posiadać dostęp do internetu. Przy rejestracji trzeba podłączyć się 

do serweru w celu uzyskania informacji na temat danych każdej osoby oraz hasła. 

 

Nie znam kennitali pracodawcy, co wtedy? 

Kennitalę pracodawcy znajdziesz na odcinku z poborów, jak również wszystkie 

przedsiębiorstwa zarejestrowane są na já.is. 

 

Co mam zrobić w przypadku, kiedy zapomnę się wstemplować? 

Zrób to najszybciej, jak jest to możliwe. Na koniec dnia pracy, po wyrejestrowaniu 

możesz poprawić swoje godziny. Wejdziesz na „Tímarnir míni“, naciśniesz na długopis po 



prawej stronie. Jak już skorygujesz swój rejestr godzin, długopis będzie w kolorze 

czerwonym. Znaczy to, że nastąpiła zmiana godzin wcześniejszych. 

 

Skończy mi się bateria, czy mogę wtedy wyrejestrować się z pracy? 

Po ponownym otwarciu aplikacji, informacje zawarte w niej będą takie jak przed 

wyładowaniem się baterii. Należy najpierw wyrejestrować się z pracy, zaraz po 

podłączeniu telefonu, następnie poprawić rejestr jak podano powyżej. 

 

Czy muszę rejestrować się z pracy i do pracy w dniu choroby? 

To co musisz zrobić, to nacisnąć w aplikacji na apteczkę pierwszej pomocy. Nie musisz 

rejestrować się do pracy i z pracy. Pamiętaj jednak, że o chorobie powinno się 

poinformować pracodawcę, ponieważ on nie ma dostępu do Twojej aplikacji Klukk i tym 

samym nie posiada informacji o tym, że jesteć chory/a. 

 

  

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat Klukk, możesz wysłać nam 

zapytanie na klukk@asi.is 

 


