POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza polityka prywatności stanowi realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13
i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

I.

Informacje ogólne, dane kontaktowe
1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest:
BITBOX sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Mikołaja Reja 13/15/608, 81-874 Sopot,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000969737,
NIP: 5851497285, REGON: 521917318, adres e-mail biuro@bit-box.pl, nr telefonu: 600
743 545 (zwana dalej również „Administratorem” lub „BITBOX”).
2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych przetwarzaniem Państwa danych osobowych,
w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem do
korespondencji ul. Mikołaja Reja 13/15/608, 81-874 Sopot, adresem e-mailowym
biuro@bit-box.pl lub numerem telefonu 600 743 545.

II.

Najważniejsze zasady

1. Ochrona Twoich danych osobowych ma dla Administratora szczególne znaczenie. BITBOX
dokłada najwyższej staranności, aby Twoje dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne,
w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych.
2. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest
niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dokonywania innych czynności
opisanych w niniejszym dokumencie.
3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
tym zgodnie z RODO oraz z ustawą o ochronie danych osobowych.
III.

Dane osobowe - definicja

1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można
bezpośrednio lub pośrednio ustalić, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak
imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
IV.

Przetwarzanie danych osobowych – definicja
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1. Jako przetwarzanie danych należy rozumieć każdą czynność (operację) na danych
osobowych, dokonywaną w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.
2. Do operacji przetwarzania danych zalicza się m.in. zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub
innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie danych osobowych.
V.

Cele przetwarzania danych osobowych – ogólne informacje
1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w szczególności związku z:
1) świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Bitomatów,
2) rozpatrywaniem reklamacji i roszczeń związanych ze świadczeniem usług drogą
elektroniczną,
3) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
4) realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązkami
wynikającymi z ustawy w dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie przetwarzania tych danych (dalej jako
obowiązki w zakresie AML),
5) prowadzeniem przez Administratora kont i profili w mediach społecznościowych,
6) archiwizacją danych osobowych.
2. Usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem Bitomatu,
polegające na wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi oraz
pośrednictwie przy wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, w
zakresie jednorazowych transakcji do równowartości kwoty 1000 euro, może następować
anonimowo (bez podawania danych osobowych). W takich przypadkach przekazanie przez
Ciebie danych osobowych ma w charakter dobrowolny i fakultatywny.
3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje (w zależności od
celu, dla którego dane są przetwarzane):
1) dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, NIP (w
przypadku posiadania), nazwa prowadzonej działalności,
2) dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres głównego
miejsca prowadzenia działalności, adres siedziby prowadzonej działalności, numer
telefonu, adres e-mail,
3) dane niezbędne do wypełnienia obowiązków w zakresie AML (poza danymi wskazanymi
w pkt 1 i 2 powyżej): obywatelstwo, data urodzenia (w przypadku gdy nie nadano
numeru PESEL), państwo urodzenia, dane dotyczące rejestracji działalności
gospodarczej.
4. W odniesieniu do części danych osobowych (wymienionych poniżej), ze względu na
możliwość dochodzenia przez Ciebie roszczeń przeciwko Administratorowi z tytułu
świadczonych usług, Administrator będzie przetwarzał dane do czasu upływu okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń.
5. Aktualnie terminy przedawnienia są regulowane przepisami kodeksu cywilnego. Ogólny
termin przedawnienia roszczeń przysługujących osobom fizycznym w sprawach
niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 6 lat. W przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej termin ten wynosi 3 lata. Jednakże przepisy kodeksu
cywilnego zawierają szczególne regulacje przewidujące krótszy termin przedawnienia
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roszczeń m.in. z tytułu sprzedaży (2 lata). W oparciu o przepisu kodeksu cywilnego, termin
przedawnienia może być przerwany lub podlegać zawieszeniu. Z uwagi na powyższe
Administrator będzie każdorazowo monitorował, czy doszło do przedawnienia roszczeń
związanych z realizowanymi świadczeniami i w związku z tym, czy upłynął już termin
przechowywania Twoich danych osobowych.
6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją obowiązków z
zakresu AML, dane będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat kalendarzowych, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
7. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną oraz okresem
przetwarzania zostały przedstawione w poniższej tabeli:
8. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną oraz okresem
przetwarzania zostały przedstawione w poniższej tabeli:
1)

Dane przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usługi Bitomatów, tj.
z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem
Bitomatu, polegających na wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami
płatniczymi oraz pośrednictwie przy wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i
środkami płatniczymi:

Lp.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1.

Dokonywanie
jednorazowych transakcji
poniżej równowartości
kwoty 1000 euro może następować anonimowo
(bez podawania danych
osobowych)

Zgoda wynikająca z
dobrowolnego i
fakultatywnego podania
przez Ciebie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO)

Administrator nie zapisuje
ani nie przechowuje danych
osobowych

2.

Dokonywanie
jednorazowych transakcji
w kwocie równej lub
wyższej niż równowartość
1000 euro

Podanie danych osobowych
wymienionych w ust. 4 pkt 3
poniżej
jest
warunkiem
dokonania transakcji, dane są
przetwarzane wyłącznie w
celach realizacji obowiązków
z zakresu AML (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO).

Okres obowiązkowego
przechowywania danych z
zakresu AML, tj. przez okres
5 (pięciu) lat
kalendarzowych, licząc od
końca roku
kalendarzowego, w którym
zostały dane pozyskane

3.

obsługi reklamacji
związanych ze
świadczonymi usługami
Bitomatu - Administrator
przetwarza dane podane
w zgłoszeniu reklamacji (imię
i nazwisko, adres e-mail lub
numer telefonu, dane
dotyczące transakcji,

Podstawą prawną
przetwarzania danych
osobowych jest (i)
wykonanie obowiązków
umownych i ustawowych w
zakresie odpowiadania na
reklamacje dotyczące usług
świadczonych drogą
elektroniczną (art. 6 ust. 1

Do czasu przedawnienia
roszczeń związanych z
realizowanymi
świadczeniami
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ewentualnie dane dotyczące
rachunku bankowego). Dane
te są wykorzystywane w celu
przeanalizowania zasadności
reklamacji, kontaktu w celu
rozwiązania problemu
lub poinformowania, że
reklamacja nie może zostać
uwzględniona.

lit. b i c RODO), a także (ii)
realizacja prawnie
uzasadnionego interesu
Administratora, jakim jest
obrona przed
nieuzasadnionymi
roszczeniami oraz dbałość o
wysoką jakość obsługi
Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne,
aby skutecznie zgłosić
reklamację.

2) Dane przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych oraz
obsługi klienta

Lp.

Cel przetwarzania
danych

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1.

Prowadzenie działań
marketingowych
związanych z
działalnością
Administratora, w tym
nawiązywanie relacji
handlowych

Prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na
marketingu produktów i usług
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przez okres trwania
prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, nie
dłużej jednak niż do czasu:
1) złożenia przez Państwa
sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w
powyższym celu,
2) cofnięcia przez Państwa
zgody na przetwarzanie
danych osobowych w
celach otrzymywania
zamówionej informacji
handlowej, jeśli udzielali
Państwo takiej zgody

2.

prowadzenie
korespondencji lub innej
formy komunikacji

Prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na
umożliwieniu kontaktu oraz
dbałości o relacje handlowe z
osobami, z którymi
Administrator utrzymuje
kontakty w ramach
prowadzonej działalności
gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO). Jeśli rozmowa
została zapoczątkowana przez
Ciebie, dane osobowe będą

Przez czas trwania prawnie
uzasadnionego interesu
Administratora
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przetwarzane na podstawie
zgody wynikającej z
zainicjowania kontaktu (art. 6
ust. 1 lit. a RODO). Podanie
danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do
prowadzenia korespondencji
lub komunikacji

3.

Zarządzanie profilami
Administratora na
portalach Facebook i
Instagram – Administrator
może przetwarzać Twoje
dane, jeśli Twoja nazwa
użytkownika, awatar lub inne
publikowane przez Ciebie
treści w ww. portalach
zawierają dane osobowe, tj.
pozwalają na identyfikację

Prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na
zbieraniu za pośrednictwem
portali Facebook i Instagram
danych dotyczących
aktywności na profilach
Administratora, danych
pozwalających na
dokonywanie anonimowej
analizy grup użytkowników i
interakcji oraz
na przedstawianiu informacji
dotyczących działalności
Administratora (zgodnie z
treścią art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
Podstawą przetwarzania
danych jest także zgoda
użytkownika wynikająca z
aktywności na profilu
Administratora na portalach
Facebook lub Instagram (do
art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Przez czas trwania prawnie
uzasadnionego interesu
Administratora, nie dłużej
jednak niż do czasu
dokonania następujących
czynności (i) anulowania
polubienia profilu
Administratora na portalach
Facebook i Instagram oraz
(ii) usunięcia przez
użytkownika wszelkich
aktywności na tych
profilach. Zaprzestanie
przetwarzania danych
nastąpi również w
przypadku usunięcia konta
użytkownika z portalu
Facebook i Instagram albo
usunięcia przez
Administratora swoich
profili z tych portali.
Dokonanie opisanych
czynności nie jest
równoznaczne z usunięciem
danych archiwalnych
dotyczących aktywności na
portalu

4.

Zarządzanie profilem
Administratora na portalu
Twitter – Administrator
może przetwarzać Twoje
dane, jeśli Twój nick, nazwa
użytkownika, awatar lub inne
publikowane przez Ciebie w
ww. serwisie treści zawierają
dane osobowe, tj. pozwalają
na identyfikację.

Realizacja prawnie
uzasadnionego interesu
Administratora związanego z
umożliwieniem użytkownikom
kontaktu i prowadzenia
komunikacji za pośrednictwem
serwisu Twitter (art. 6 ust. 1
lit. f RODO). Podstawą
przetwarzania danych
osobowych jest również Twoja
zgoda wynikająca z
prowadzenia komunikacji z
Administratorem lub

Przez czas trwania
uzasadnionego interesu
Administratora, nie dłużej
jednak niż do czasu
dokonania następujących
czynności (i) zaprzestania
obserwowania profilu
Administratora na portalu
Twitter oraz (ii) usunięcia
przez użytkownika
wszelkich aktywności na
portalu Twitter dotyczących
profilu Administratora.
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aktywności na profilu
Administratora (art. 6 ust. 1
lit. a RODO).
Administrator, w ramach
swojego prawnie
uzasadnionego interesu (art. 6
ust. 1 lit. f RODO) może
dokonywać statystyk
odwiedzin, popularności,
sposobu korzystania z jego
profilu na portalu Twitter.

Zaprzestanie przetwarzania
danych nastąpi również w
przypadku usunięcia konta
użytkownika z portalu
Twitter albo usunięcia
przez Administratora
swojego profilu z tego
portalu. Dokonanie
opisanych czynności nie
jest równoznaczne z
usunięciem danych
archiwalnych dotyczących
aktywności użytkownika.

3) Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z
przepisów prawa

Lp.

Cel przetwarzania
danych

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1.

Wykonywanie środków
bezpieczeństwa finansowego
zgodnie z ustawą o
przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, w tym
identyfikacji klienta,
weryfikacji i potwierdzenia
tożsamości, rozpoznania
ryzyka prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu

Przetwarzanie danych
stanowi obowiązek prawny
Administratora (art. 6 ust. 1
lit. C RODO w zw. z
przepisami ustawy z dnia 1
marca 2018 roku o
przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu)

Okres obowiązkowego
przechowywania danych z
zakresu AML, tj. przez okres
5 (pięciu) lat
kalendarzowych, licząc od
końca roku
kalendarzowego, w którym
zostały dane pozyskane

2.

Wywiązywanie się z innych niż
wskazane w pkt 1 nałożonych
na Administratora obowiązków
przewidzianych przepisami
prawa, w szczególności w celu
przekazania danych na
potrzeby ewentualnych
postępowań sądowych,
administracyjnych, bądź
innych postępowań przed
organami państwowymi, a
także w celu wywiązania się
z obowiązków wynikających z
przepisów o rachunkowości
i prawa podatkowego

Przetwarzanie danych
stanowi obowiązek prawny
Administratora (art. 6 ust. 1
lit. C RODO)

Do czasu przedawnienia
obowiązków wynikających z
przepisów prawa
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4) Dane osobowe przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych:

Lp.

Cel przetwarzania
danych

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1.

Archiwizowanie dokumentów
wytwarzanych przez
Administratora w ramach
prowadzonej działalności

Prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający
zabezpieczeniu dowodów dla
potrzeb wykazywania faktów
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przez okres
przechowywania
dokumentów wynikający z
obowiązujących przepisów
prawa oraz przez okres
istnienia prawnie
uzasadnionego interesu
Administratora

2.

Ustalenie lub dochodzenie
roszczeń, obrona przed
roszczeniami lub zarzutami

Prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający
ustaleniu lub dochodzeniu
roszczeń oraz obronie przed
roszczeniami lub zarzutami
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do czasu przedawnienia
roszczeń zgodnie z
obowiązującymi przepisami

9. W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych w przypadku odwiedzania profili
Administratora portalach Facebook i Instagram obowiązują następujące zasady:
1) Twoja aktywność na profilu Administratora na portalach Facebook lub Instagram ma
charakter całkowicie dobrowolny, ale jej dokonanie jest równoznaczne
z przetwarzaniem danych osobowych. Administrator nie ma wpływu na tworzenie
i wyświetlanie analiz oraz nie może zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych
w tym celu. Jeżeli chcesz ograniczyć połączenie z profilem Administratora na portalach
Facebook lub Instagram, możesz skorzystać z funkcji oferowanych na tej platformie,
aby przestać obserwować lub subskrybować profil Administratora.
2) Niezależnie od powyższego, portale Facebook i Instagram mogą wykorzystywać Twoje
dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie
mogą być przechowywane na Twoim komputerze, który analizuje zachowanie podczas
użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Twojego urządzenia oraz połączenia
internetowego, mogą być zbierane i łączone z Twoim kontem. Wymienione platformy
mogą utworzyć Twój profil, nawet jeśli nie doszło do logowania, a nawet jeśli nie
posiadasz zarejestrowanego konta na platformie. Profile te, mogą służyć do
wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.
3) Dostawcą portalu Facebook i Instagram jest Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
4) Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Facebook zostały uregulowane
w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://plpl.facebook.com/privacy/explanation/.
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5)

Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Instagram zostały uregulowane
w
dokumentach
dotyczących
prywatności,
dostępnych
pod
adresem
https://help.instagram.com/196883487377501?ref=dp
10. Szczegóły przetwarzania Twoich danych osobowych na portalu Twitter zostały uregulowane
w
dokumentach
dotyczących
prywatności,
dostępnych
pod
adresem
https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules oraz https://gdpr.twitter.com/

VI.

Analityka internetowa
1. Administrator wykorzystuje w ramach strony internetowej www.bit-box.pl (dalej jako
Strona internetowa) narzędzia Google Analytics (narzędzia do analityki internetowej
firmy Google Inc.) w celach statystycznych.
2. Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez
użytkowników ze Strony internetowej, w tym anonimowe pliki cookies. Szczegółowe
informacje
na
temat
usługi
są
dostępne
pod
linkiem:
https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=pl
3. Zgodnie z zapewnieniami, Google Analytics nie rejestruje ani nie przechowuje adresów IP
urządzeń osób fizycznych. Analytics usuwa wszelkie adresy IP zebrane od użytkowników w
Unii Europejskiej. Analytics udostępnia przybliżone dane geolokalizacyjne, pobierając z
adresów IP te metadane: miasto (oraz szerokość i długość geograficzną miasta), kontynent,
kraj, region, subkontynent (oraz odpowiedniki oparte na identyfikatorze).
4. Zgodnie z zapewnieniami Google Analytics gromadzi wszystkie dane z urządzeń
znajdujących się w UE (na podstawie wyszukiwania adresu IP według geolokalizacji) w
domenach i na serwerach na terenie Unii Europejskiej. Administratorem danych w
odniesieniu do użytkowników Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii
jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii (Gordon House Barrow Street
Dublin 4 Ireland).
5. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania ze Strony mogą być
przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Google zapewnia, że korzysta z
mechanizmów ochrony danych przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły są
dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

VII.

Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane osobowe?

1. Administrator pozyskuje dane osobowe z różnych źródeł, w zależności od podmiotu danych
i celu przetwarzania:
1) dane użytkowników usług
Dane są pozyskiwane bezpośrednio od użytkowników w trakcie wykonywania usług drogą
elektroniczną;
2) dane innych osób przekazane w toku prowadzonej korespondencji
Administrator może otrzymać Twoje dane osobowe od innych podmiotów, z którymi
komunikuje się w związku ze świadczonymi usługami w ramach prowadzonej działalności,
przede wszystkim w korespondencji otrzymanej od innego użytkownika. W przypadku, gdy
Administrator pozyskuje Twoje dane od innych podmiotów, dane te mogą obejmować: imię
i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Jeżeli zakres otrzymanych przez Administratora
danych osobowych należących do Ciebie będzie wykraczał poza wskazane wyżej kategorie
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danych, Administrator niezwłocznie poinformuje Cię o tym, przekazując stosowną klauzulę
informacyjną.
3) dane pozyskiwane w związku z realizacją obowiązków z zakresu AML
W celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu Administrator może pozyskiwać dane z różnych źródeł, w
tym z publicznych rejestrów, jak CRBR, KRS, CEIDG, REGON, jak również z innych źródeł,
jakie okażą się niezbędne. Zakres pozyskiwanych danych może obejmować: imię, nazwisko,
PESEL, nr dokumentu tożsamości, NIP (w przypadku posiadania), nazwę prowadzonej
działalności, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail, obywatelstwo, datę urodzenia
(w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), państwo urodzenia, dane dotyczące
rejestracji działalności gospodarczej, dane dotyczące osób reprezentujących i beneficjentów
rzeczywistych.

VIII.

Odbiorcy danych osobowych

1. Administrator dąży do zapewnienia przetwarzanym danym osobowym maksymalnej
ochrony. W związku z tym Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi
współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych.
2. Administrator nie udostępnia Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że jest
to niezbędne do zapewnienia wykonania usługi, prawidłowego przetwarzania danych
osobowych i realizacji przedmiotu działalności Administratora. Dane są lub mogą być
udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:
1) odbiorcom danych osobowych:
a) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie – w przypadku konieczności
przesłania korespondencji tradycyjnej,
b) bankom (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),
c) podmiotom pośredniczącym przy płatnościach internetowych,
d) podmiotom, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane
osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na mocy
decyzji odpowiedniego organu;
2) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora (na podstawie
zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych):
a) podmiotom, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych przy
świadczeniu na rzecz Administratora usług informatycznych, usług dostarczania
poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji,
b) osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z
Administratorem w ramach stałego stosunku współpracy,
c) Google – z uwagi na korzystanie z narzędzi Google na stronie internetowej Strony
internetowej.
3. Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w
przypadku korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające
siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) albo gdy
wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

IX.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
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W zakresie w jakim Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o swój prawnie
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec
takiego przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym na dane do
kontaktu wskazane w pkt I powyżej.
X.

Inne uprawnienia w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
1. RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych:
1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych.
2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody możesz w dowolnym momencie, bez
podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej mogą być realizowane w dowolnej
formie, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej
Administratora wskazany w pkt I powyżej.
4. Administrator odpowiada na żądania dotyczące uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W
przypadku, gdy Twoje żądanie ma skomplikowany charakter lub w przypadku znacznej
liczby żądań, Administrator może przedłużyć termin rozpatrywania żądania o kolejne 2
miesiące. Administrator poinformuje Cię o przedłużeniu terminu rozpatrzenia roszczenia, z
podaniem przyczyn przedłużenia.
5. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych narusza przepisy
obowiązującego prawa, w tym RODO.
6. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą Ci przysługiwać w odniesieniu
do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego
podstawy prawnej.

XI.

Postanowienia końcowe
1. W związku z możliwymi zmianami w zakresie przedmiotu działalności Administratora oraz
w odniesieniu do wymaganych środków bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator
zobowiązuje się dokonywać okresowo przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu.
2. O treści zmian Administrator będzie informować na Stronie internetowej.
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