POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.WSTĘP
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Dlatego XCFT wprowadziło
przemyślane rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu dostosowania sposobu
przetwarzania danych osobowych do wymogów RODO i krajowych przepisów prawa.
Niniejsza Polityka Prywatności stworzona została po to, aby wyjaśnić wszystkim
Użytkownikom naszej Platformy jakie dane osobowe, w jakim celu i na jakiej
podstawie przetwarzamy.

1.1.CZEGO DOTYCZY POLITYKA PRYWATNOŚCI?
W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo
XCFT Sp. z o.o. (dalej: XCFT) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie
z usług świadczonych przez XCFT w ramach serwisu internetowego działającego pod adresem:
www.PayTip.pl (dalej określana jako Platforma).
Uwaga:
W zakresie, w jakim nasza strona internetowa zawiera odsyłacze (linki) do stron podmiotów trzecich,
pluginy i aplikacje (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, inne), istotnym jest abyś wiedział, że
klikając na te odsyłacze lub uruchamiając połączenia, możesz zezwalać podmiotom trzecim na
gromadzenie danych na Twój temat lub dzielenie się nimi. Nie kontrolujemy stron internetowych
podmiotów trzecich i nie mamy wpływu na ich zasady ochrony prywatności.
1.2.DEFINICJE
Pojęcia występujące w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć następująco:
1.2.1.Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują Ciebie jako konkretną osobę. Dane
osobowe nie obejmują danych, na podstawie których nie możesz zostać zidentyfikowany (dane
zanonimizowane).
1.2.2.RODO Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to unijny akt prawny, który definiuje
zasady przetwarzania, w tym wykorzystywania i przechowywania danych osobowych. Przepisy RODO
wprowadzają szereg obowiązków spoczywających na administratorach danych osobowych oraz
określają prawa, z których mogą korzystać osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane.
RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
1.2.3.Przetwarzanie danych osobowych - jest to każda operacja na danych osobowych, w tym
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie,
kopiowanie.
1.2.4.Administrator danych osobowych - jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

1.2.5.Inspektor Ochrony Danych - jest to podmiot, który dba o to, aby przetwarzanie danych
osobowych przez administratora (lub podmiot przetwarzający) było dokonywane zgodnie z
rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), czyli RODO.
1.2.6.Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.
Pełna definicja Użytkownika została wskazana w Regulaminie Platformy dostępnym pod adresem:
https://app.paytip.pl/documents/Regulamin_PayTip_-_15.06.2020.pdf.
1.2.7.Regulamin – regulamin korzystania z usług w ramach Platformy, dostępny pod adresem:
https://app.paytip.pl/documents/Regulamin_PayTip_-_15.06.2020.pdf.
Inne pojęcia pisane w niniejszej Polityce z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

II. DANE OSOBOWE
2.1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Platformy jest XCFT
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.
2.2. KONTAKT Z XCFT
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych
możesz skontaktować się z XCFT za pośrednictwem następujących form kontaktu:
przesyłając wiadomość na adres email: info@PayTip.pl, temat „dane osobowe”
lub
pocztą tradycyjną na adres: XCFT Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa,
z dopiskiem „dane osobowe”.
2.3. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH?
XCFT otrzymuje Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. Przekazujesz swoje dane podczas
procedury rejestracji na Platformie opisanej w pkt. 4 Regulaminu.
XCFT w ramach Procedury Weryfikacyjnej opisanej w Regulaminie, może także otrzymywać Twoje
dane od Banku lub SKOKu, które prowadzą Twój Rachunek Bankowy.
2.4. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ XCFT
Do danych osobowych przetwarzanych przez XCFT należą:
Dane określające Twoją tożsamość: imię/imiona i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), numer i
serię dokumentu tożsamości, wizerunek. Powyższe dane służą do zweryfikowania Twojej
tożsamości, co jest niezbędne, abyśmy mogli oferować Ci usługi zgodnie z obowiązującym prawem.
Dane kontaktowe: to dane, które służą do kontaktowania się z Tobą, np. Twój numer telefonu, adres,
adres e-mail.

Dane finansowe: np. numer konta bankowego i nazwisko jego właściciela.
Dane dotyczące transakcji: np. wpłaty i wypłaty napiwków, a także informacje na temat tego, gdzie i
kiedy ich dokonano.
Dane identyfikujące użytkownika Portalu, takie jak: Twój adres IP, dane logowania, unikalny
identyfikator użytkownika.
Dodatkowe dane zbierane za pośrednictwem plików cookies: opisane są szczegółowo w Polityce
Cookies.
2.5. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES ICH
PRZECHOWYWANIA
Poniżej wskazujemy w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe
oraz jak długo będą przez nas przechowywane
CEL PRZETWARZANIA DANYCH

PODSTAWA
PRZETWARZANIA DANYCH

Realizacja usług w ramach
Wykonanie umowy -art. 6
Platformy zgodnie z
ust 1 lit. b) RODO
Regulaminem oraz umową
ramową zawartą pomiędzy Tobą
a XCFT

Identyfikacja i potwierdzanie
tożsamości Użytkownika

▪

▪

OKRES
DANYCH

Dane osobowe Użytkowników
będą przechowywane tak długo,
jak długo jest to niezbędne do
korzystania z Konta Użytkownika
w ramach Platformy, realizacji
Usług a następnie przez okres
niezbędny do obrony przed
ewentualnymi roszczeniami, a
także do czasu wypełnienia przez
XCFT obowiązków określonych w
przepisach prawa. (m.in. w
Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (…)

Wypełnienie obowiązku ▪
prawnego - art. 6 ust 1 lit
c) RODO (Art. 33-36
Ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu
▪
pieniędzy oraz
finansowaniu
terroryzmu)
W przypadku zbierania
danych biometrycznych
w postaci zdjęcia twarzy
- art. 9 ust. 2 lit a) RODO

PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe będą
przetwarzane do czasu
wypełnienia przez XCFT
obowiązków określonych w
przepisach prawa.
Dane osobowe przetwarzane
będą do momentu wycofania
zgody, chyba że staną się
niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony
roszczeń

Odpowiadanie na reklamacje

Wypełnienie obowiązku
prawnego - art. 6 ust 1 lit c)
RODO

Dane osobowe będą
przetwarzane do czasu
przedawnienia roszczeń
związanych z reklamacją

Ustalenie, dochodzenie lub
obrona roszczeń i dochodzenie
należności

▪

Prawnie uzasadniony
interes realizowany
przez Administratora,
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

▪

Art. 9 ust. 2 lit. f) RODO

Do czasu przedawnienia roszczeń,
nie dużej niż do końca roku
kalendarzowego, w którym
upływa 6-ścio letni termin
przedawnienia

Marketing produktów i usług
XCFT

Prawnie uzasadniony interes
realizowany przez
Administratora czyli
marketing bezpośredni –
art. 6 ust 1 lit f) RODO

Dane osobowe przetwarzane do
momentu wniesienia skutecznego
sprzeciwu przez osobę, której
dane dotyczą

Przesyłanie informacji
handlowych drogą elektroniczną
np. newslettera, marketing
telefoniczny

Twoja zgoda na
przetwarzanie danych
zwykłych - art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO

Dane osobowe przetwarzane do
momentu wycofania zgody.

Cele statystyczne

Prawnie uzasadniony interes Dane osobowe będą
realizowany przez
przetwarzane przez okres trwania
Administratora w celu
umowy.
poprawy jakości
świadczonych usług - art. 6
ust 1 lit f) RODO

Prowadzenia profilu XCFT w
mediach społecznościowych, na
warunkach określonych przez te
media oraz przekazywania za ich
pośrednictwem informacji o
wydarzeniach oraz ofertach
XCFT, kontaktu z użytkownikami.
Powyższe dotyczy wyłącznie
użytkowników portali
społecznościowych (np.
Facebook)

Prawnie uzasadniony interes
realizowany przez
Administratora w celu
promocji działalności XCFT
oraz poszerzania grona
zainteresowanych
odbiorców na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO

Dane osobowe są przetwarzane
do czasu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem ich
przetwarzania lub przez okres
aktywności związanej z profilem
użytkownika danego portalu do
czasu usunięcia profilu oraz do
czasu przedawnienia roszczeń.

2.6. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH?
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji Usługi. Niepodanie
wymaganych danych uniemożliwi realizację Usługi.
2.7. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, np. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim

uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
np. do Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, instytucji
nadzorczych, organów ścigania. Odbiorcami Twoich danych mogą być także kancelarie prawne,
podwykonawcy świadczący na nasze zlecenie usługi w zakresie dostarczania przesyłek, obsługi
informatycznej, wysyłek marketingowych i inni.
2.8. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE POZA OBSZAR EUROPEJSKIEGO OBSZARU
GOSPODARCZEGO?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2.9. Czy na podstawie Twoich danych są podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które na Ciebie wpływają?
Twoje dane osobowe będą poddawane profilowaniu, na podstawie, którego będą podejmowane
zautomatyzowane decyzje w zakresie przesyłania automatycznie dostosowanych do Ciebie treści
marketingowych, np. rodzaje otrzymywanych ofert, itp. Powyższe może mieć dla Ciebie
konsekwencje polegające na nieotrzymywaniu w komunikacji marketingowej wszystkich ofert XCFT.
W każdym czasie przysługuje Tobie prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania.

III. TWOJE PRAWA
Przysługują Tobie następujące prawa (na zasadach opisanych w przepisach prawa, tj. art. 15-22
RODO) związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
• dostępu do danych osobowych (otrzymania informacji na temat przetwarzanych danych
osobowych oraz tzw. kopii danych),
• sprostowania danych osobowych (poprawiania, uzupełniania),
• ograniczenia przetwarzania,
• usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
• do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania dostarczonych XCFT danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz do przesłania tych danych innemu administratorowi;
• do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na
potrzeby marketingu bezpośredniego, badania satysfakcji, badania preferencji oraz ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
• cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z nami z wykorzystaniem danych
wskazanych w pkt 2.2.
Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO; dane kontaktowe na jakie należy
kierować skargi znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

IV.POLITYKA COOKIES
XCFT wykorzystuje pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie gromadzenia danych
(„pliki cookie”), kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową i korzystasz z Platformy.

4.1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
Plik cookie to mały plik tekstowy zawierający ciąg znaków alfanumerycznych (cyfr i liter). Pliki cookie
są wysyłane z serwerów XCFT lub z serwerów naszych partnerów, a następnie przechowywane w
przeglądarce lub w urządzeniu Użytkownika
4.2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?
XCFT wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:
▪ zapamiętywania danych z formularza profilowego;
▪ dostosowania treści strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika;
▪ prowadzenia anonimowych statystyk pokazujących, jak korzystać ze Strony internetowej;
▪ dostosowania części informacji wyświetlanych w portalu i na stronach partnerskich do
zainteresowań użytkownika
4.3. JAKIE PLIKI COOKIES WYKORZYSTUJEMY?
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn.
po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu
końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę
(trwałe cookies).
4.4. NA JAKIEJ PODSTAWIE SERWIS INTERNETOWY PRZECHOWUJE INFORMACJE W URZĄDZENIU
UŻYTKOWNIKA I UZYSKUJE DO NICH DOSTĘP?
Informacje przechowywane w urządzeniu Użytkownika są przetwarzane przez XCFT na podstawie
zgody Użytkownika serwisu internetowego, wyrażonej za pomocą ustawień oprogramowania
zainstalowanego w Twoim komputerze, na Twoim telefonie/tablecie. W dowolnym momencie
możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak aby zablokować lub ograniczyć wykorzystywanie plików
cookies.
4.6. JAK MOŻESZ ZARZĄDZAĆ ZGODAMI NA KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES?
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Wycofanie przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie
niektórych funkcjonalności serwisu internetowego, w tym m.in. brak możliwości „zapamiętania”:
• Twoich haseł i loginów;
•

Twoich ustawień językowych.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020 roku.

