Administratorem danych osobowych jest Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, tel. tel. (61) 66 82 778, e-mail: info@tpay.com. Kontakt z Inspektorem
ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@tpay.com.
Administrator informuje, że:
1. podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji umowy o świadczenie usług płatniczych oraz
wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML); ponadto Administrator jest uprawniony przetwarzać
następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Pana/Panią z usługi świadczonej drogą
elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące Pana/Panią nadawane na podstawie danych, o których mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego punktu;
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny,
z którego Pan/Pani korzystał/a;
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług
Administratora;
d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług Administratora.
2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w celu realizacji umowy o usługę płatniczą oraz w celu
wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 33 ust. 1 i 2 w zw. z
art. 34 i nast. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723) (AML);
3. dane mogą być przekazywane podwykonawcom i podmiotom, którym Administrator powierzył
wykonywanie czynności operacyjnych na potrzeby realizacji transakcji płatniczych; dane mogą być
ponadto przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;
4. dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług
płatniczych oraz przez okres pięciu lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym
przeprowadzono na rzecz klienta ostatnią transakcję płatniczą lub przez okres pięciu lat licząc od
pierwszego dnia roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono na rzecz klienta ostatni
dokument księgowy – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy;

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980 PLN (wpłacony w całości).

5. ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz przenoszenia w zakresie
nieobjętym realizowanymi przez Administratora obowiązkami wynikającymi z AML;
6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.
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