
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Bezpieczeństwo  transakcji  oraz  ochrona  Państwa  prywatności  wyznaczają  kierunek
rozwoju  platformy  Przelewy24. Na  każdym  etapie  prac  nad  systemem,  naszym
priorytetem  jest  spełnianie  najwyższych  standardów  bezpieczeństwa.  Potwierdzeniem
tego jest niniejsza polityka prywatności, w której zobowiązujemy się do przechowywania
informacji  w  bezpiecznym DataCenter  oraz  do  nieudostępniania  Państwa  danych  „na
zewnątrz”. 

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu oraz 
aplikacji mPOS24 jest PayPro S.A., adres siedziby: Pastelowa 8, 60-198 Poznań, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000347935, REGON: 
301345068, na potrzeby niniejszej Polityki zwana dalej „Administratorem Danych”.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922) (dalej jako: „Ustawa”) oraz ustawą o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 
1204 ze zm.).

3. Przetwarzany jest następujący zakres Państwa danych: imię i nazwisko, adres e-
mail, tzw. dane finansowe oraz ewentualne inne dane podane przez Państwa w 
formularzu kontaktowym.

Bezpieczeństwo

1. Przelewy24 spełniają  wymagania  standardów  PCI  DSS  oraz  McAffe  Secure,
gwarantując  tym  samym,
iż powierzyli Państwo realizację swoich transakcji partnerowi godnemu zaufania.
Aby zapewnić najlepszą ochronę oraz wysokie standardy PayPro S.A. poddaje się
corocznym audytom bezpieczeństwa.

2. Państwa dane przetwarzane są tylko w celu wypełnienia procedur związanych z
realizacją  usługi,  udzielenia  odpowiedzi  na  wystąpienie  skierowane  do
Administratora  Danych,  dostarczenia  informacji  (takich  jak  potwierdzenia
transakcji, raporty, alerty), a także w celach marketingowych oraz statystycznych i
archiwalnych. Statystki nie zawierają jednak danych, które umożliwiłby Państwa
identyfikację.

3. Dane osobowe nie są udostępnianie żadnym innym podmiotom, chyba że będzie
to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zostanie zawarta stosowna
umowa gwarantująca ochronę Państwa praw i prywatności.

4. Aby  uniemożliwić  przechwycenie  poufnych  danych,  informacje  o  danych
dostępowych do kont bankowych są wprowadzane przez Państwa wyłącznie na
bezpiecznych  stronach  banku.  Ponadto  system  nie  przechowuje  danych
dotyczących  kart  płatniczych,  a  informacje  podawane  przez  Państwa  w  czasie
korzystania z aplikacji chronione są za pomocą szyfrowanego połączenia.

5. Informacje o numerze IP zbierane w trakcie połączenia z serwisem lub aplikacją,
przetwarzane
są w celach technicznych i statystycznych.

Pliki „cookies”



1. Cookies („ciasteczka”) to informacje pochodzące z witryny www i zapamiętywane
na  Państwa  komputerze  lub  innym  urządzeniu  mobilnym.  Najczęściej
wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika. 

2. Pliki  „cookies”  dzielą  się  na  sesyjne  -  przechowywane  do  czasu  zamknięcia
przeglądarki i stałe – przechowywane przez określony czas. 

3. Korzystając z plików „cookies” nie przechowujemy Państwa danych osobowych, ani
innych poufnych informacji. 

Przechowywanie i usuwanie danych

1. Zgodnie z Ustawą przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich
usuwania oraz poprawiania.  

2. Administrator Danych zapewnia, że zbierane przez niego dane są adekwatne w
stosunku  do  celów  przetwarzania  oraz  przechowywane  nie  dłużej  niż  jest  to
niezbędne  do  osiągnięcia  celu  przetwarzania.   Wyjątek  stanowi  obowiązek
dłuższego przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

1. PayPro S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w całości lub w
części. Aktualizacja może być spowodowana zmianami prawa w zakresie ochrony
danych osobowych,  rozwojem technologii  oraz  rozbudową naszego serwisu  lub
aplikacji. 

2. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Przelewy24, a ewentualne nowe
brzmienie polityki obowiązywać będzie od momentu jej opublikowania. 


