POLITYKA PRYWATNOŚCI
W PayPo (PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000575158, dalej „PayPo”)
wiemy, jak ważna jest ochrona Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że
traktujemy Twoje dane z największą starannością i uwzględnieniem zobowiązań
wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe
oraz jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych przez PayPo.
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki – chcemy, aby Twój wybór
korzystania z serwisu PayPo był w pełni świadomy.
Polityka prywatności może ulegać zmianie, ale fakt ten będzie jasno komunikowany
wszystkim użytkownikom serwisu PayPo.

1. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.
Znajdziesz tu informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania,
zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez
PayPo.
Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług?
PayPo przetwarza dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby oraz weryfikacją
Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności (i) imię i nazwisko, (ii) numer PESEL, (iii)
adres zamieszkania/adres dostawy, (iv) adres e-mail, (v) numer telefonu.
Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak (i)
adres IP, (ii) typ przeglądarki, (iii) typ systemu operacyjnego, (iv) rodzaj urządzenia, z
którego nawiązywane jest połączenie, (v) czas połączenia z serwisem, (vi) inne związane z
Twoim zachowaniem na stronie.

PayPo wykorzystuje również pliki typu Cookies w celu personalizacji przekazywanych treści
oraz w celach statystycznych.
Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik
korzysta z serwisu.
Stosowane przez PayPo Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności
tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkownika wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis
indywidualnie każdemu użytkownikowi. Zobacz naszą informację o Cookies.
Czy Twoje dane są bezpieczne?
Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem PayPo jest zaszyfrowana z
użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania
przekazywanych danych. Nasz system posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami
hackerskimi i próbą przejęcia posiadanych danych. Oznacza to, że zachowane są najwyższe
standardy ochrony i możesz być spokojny o bezpieczeństwo swoich danych.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług zgodnie z
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwane ogólnie
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Podstawą prawną
przetwarzania jest:
•

zawarcie i wykonanie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

•

prawnie uzasadniona ochrona interesów PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

•

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO

•

zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jaką uzyskaliśmy od Ciebie (zgoda
marketingowa) zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a) RODO

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z PayPo. Bez przetwarzania
Twoich danych osobowych nie moglibyśmy dokonać odroczenia płatności w sklepie

internetowym. Niepodanie danych uniemożliwi skorzystanie z usług świadczonych przez
PayPo.
W jakim celu Twoje dane są przetwarzane?
Twoje dane wykorzystujemy w następujących celach:
•

Do tworzenia Twojego profilu płatniczego, w tym do podejmowania decyzji
kredytowych na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych
(chcemy, aby Twoja transakcja przebiegła jak najszybciej, dlatego stosujemy
mechanizm tzw. „profilowania”. Profilowanie w naszym przypadku oznacza
zautomatyzowane przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu
danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby
fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się. Konsekwencją profilowania będzie podjęcie pozytywnej decyzji
na odroczenie Twojej płatności albo decyzji negatywnej, która niestety nie pozwoli
nam sfinansować Twoich zakupów. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do oceny
indywidualnej – szerzej w części 2. Twoje Prawa)

•

Do przygotowania oferty sfinansowania zakupów w sklepie

•

Do zawarcia umowy pozwalającej sfinansować Twoje zakupy

•

Do celów analitycznych i sprawozdawczych

•

Do celów marketingowych, w tym do przesyłania za pośrednictwem poczty
elektronicznej newsletterów oraz informacji o nowych produktach i usługach

•

Do obsługi transakcji w trakcie jej trwania, w tym działań wspomagających proces
spłaty należności

•

Do kontaktu w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania serwisu PayPo,
poprawności wprowadzanych danych oraz badania poziomu satysfakcji z usługi

Wspólną cechą powyższych celów jest jak najlepsze dopasowanie oferty produktowej do
Twoich indywidualnych potrzeb w tym umożliwienie podejmowania decyzji kredytowych bez
konieczności wypełniania skomplikowanych formularzy i wniosków.

Z kim współpracujemy i gdzie mogą być przekazywane Twoje dane?
PayPo informuje o następujących kategoriach odbiorców, którym może ujawnić Twoje dane
osobowe:
•

Firmy wysyłające na nasze zlecenie SMSy oraz e-maile.

•

Krajowe Instytucje Płatnicze

•

Firmy wspomagające odzyskiwanie należności

•

Biura Informacji Gospodarczej

•

podmiot świadczący dla PayPo usługi księgowe

•

Sklepy internetowe, w których zrobiłeś zakupy z użyciem PayPo

•

podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo;

•

podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym
usługi hostingowe

•

inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa
uprawnione są do uzyskiwania od PayPo informacji związanych z działalnością PayPo

Zanim przekażemy Twoje dane podmiotom zewnętrznym, zawsze upewniamy się, że spełniają
nasze najwyższe standardy bezpieczeństwa.
PayPo nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je
zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego
przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu
przetwarzania.
Maksymalny okres przechowywania Twoich danych wynosi 6 lat liczonych od dnia zawarcia
umowy z PayPo.
Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub
zanonimizowane.

2. Twoje prawa
Odpowiednie przepisy gwarantują Ci prawa, z których możesz w każdej chwili
skorzystać. Zachęcamy do kontaktu z nami, jeżeli potrzebujesz więcej informacji.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (RODO)
przysługuje Ci:
•

prawo do cofnięcia wyrażonych zgód,

•

prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych,

•

prawo dostępu do Twoich danych,

•

prawo do przenoszenia Twoich danych,

•

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane
znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

•

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w
których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na
podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

•

prawo do odwołania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za
pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (ado@paypo.pl).
PayPo w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach
podjętych w związku z Twoim żądaniem.
W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości,
aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w
szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej
opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

3. Podstawowe dane kontaktowe
W miejscu tym przedstawiamy Ci sposoby komunikacji z nami oraz z
odpowiednimi organami w sprawie ochrony Twoich danych osobowych

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu PayPo:
PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod
pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale
zakładowym w wysokości 627.500 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych
do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: ado@paypo.pl.
W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia
sprzeciwów, skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.
Adres e-mail: ado@paypo.pl,
Poczta tradycyjna:
PayPo Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37
Warszawa (kod pocztowy: 02-672)
Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Polityka Prywatności w obecnym brzmieniu obowiązuje od 11.01.2019.

