NOTA PRAWNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Tipeo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, NIP: 6762563897,
REGON: 382920109, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000779028. Administrator pozyskuje dane osobowe podczas korzystania
z oraz rejestracji w serwisie. Administrator pozyskuje dane także później, w związku z
dokonywanymi transakcjami oraz w związku z zawieraniem umów rozszerzających uprawnienia
związane z kontem. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym
do:
a.
umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu,
w tym dokonywania transakcji;
b.
zakładania i zarządzania kontem oraz zapewnienia obsługi konta i transakcji;
c.
realizacji i rozliczania umów zawieranych z partnerami serwisu;
d.
obsługi reklamacji oraz kierowanych do administratora zgłoszeń;
e.
kontaktu związanego ze świadczonymi przez administratora usługami.
Przepisy prawa wymagają także przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W
przypadku danych wprowadzonych do formularza kontaktowego przetwarzanie jest niezbędne do
udzielenia odpowiedzi.
W przypadku rejestrowania usług płatniczych zakres pozyskiwanych danych osobowych określony
został
w odrębnym
dokumencie
podmiotu,
który
je
dostarcza
(dostępnym
https://hotpay.pl/documentation_v3/polityka-prywatnosci.pdf). Korzystanie z usług płatniczych
(wykonywanie płatności) następuje w ramach serwisu zewnętrznego, a tym samym konieczne jest
zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą danych osobowych związaną ze świadczeniem tych
usług
przez
podmiot,
który
je
dostarcza
(dostępnym
https://hotpay.pl/documentation_v3/polityka-prywatnosci.pdf).
Podanie danych jest wymagane dla skorzystania z odpowiednich funkcjonalności serwisu. Brak
podania danych uniemożliwi zawarcie umowy oraz wypełnienie przez administratora usług. Dane,
które administrator pozyskuje:
Funkcjonalność
Formularz kontaktowy
Tworzenie konta użytkownika

Podawane dane
Imię i nazwisko
Adres email
Telefon
Adres email

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Możliwe jest także wniesienie skargi w związku z
przetwarzaniem przez administratora danych osobowych do organu nadzoru, Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).
Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora innym podmiotom, tj.: stronom
transakcji, które zawierane są przy wykorzystaniu serwisu oraz podmiotom wspierającym
działalność administratora (np. obsługującym poszczególne podstrony serwisu).
Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej
zakończeniu, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązków
rachunkowych. Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przechowywane będą wyłącznie
do czasu udzielenia odpowiedzi. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane nie podlegają przetwarzaniu zautomatyzowanemu.
Z administratorem można skontaktować się pisemnie (Rynek Główny 28, 31-010 Kraków) lub
mailowo (tipeo@leadgroup.pl).

