Polityka Prywatności

I. Informacje Ogólne
1.Niniejsza Polityka odnosi się do strony

internetowej www.easymoney.com.pl, (zwanej dalej:

„stroną internetową”) w zakresie plików „cookies”, jak również innych podobnych technologii do
rejestrowania informacji dotyczących Użytkowników, których operatorem jest Spółka Easy Money Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulic Domaniewskiej 39 A, 02-672 Warszawa (dalej „Easy Money”)
i gwarantuje Użytkownikom stron operatora prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji,
które go dotyczą. Strony internetowej oraz z usług Easy Money Sp. o.o., w związku z powyższym
zapewniamy bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z naszej witryny internetowej,
zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami technicznymi i właściwymi przepisami prawa tj. w
szczególności 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 (dalej jako RODO).
2. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką” określa zasady zbierania,
przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych

i została opracowana oraz

wdrożona na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422 z późn. zm).
3. Easy Money będzie przetwarzać dane osobowe przez okres korzystania ze Stron
internetowych przez osobę, której dane dotyczą, lub do momentu do momentu żądania
usunięcia zgromadzonych danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej i usług Easy
Money jest Easy Money z siedzibą w Warszawie, przy ulic Domaniewskiej 39 A, 02-672
Warszawa
Easy Money uprawniony jest również do przetwarzania danych osobowych w celu ochrony
swoich prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędny charakter nad niżej
wymienionymi interesami mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której
dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

II. Dane Osobowe
1. Osoba, która wyraża wolę skorzystania z usług Easy Money (dalej „Klient”) powinna wypełnić
odpowiedni formularz kontaktowy, w którym należy podać następujące dane (dalej „Dane
Osobowe”) :

a)

Imię,

b)

Drugie imię (jeśli istnieje),

c)

Nazwisko,

d)

Numer telefonu komórkowego,

e)

Adres e-mail ,

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług
oferowanych przez Easy Money.

III. Cel przetwarzania Danych Osobowych
1. Easy Money przetwarza Dane Osobowe na podstawie Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych

2. Easy Money przetwarza Dane Osobowe Klientów w następujących celach: w celu świadczenia
usług, weryfikacji tożsamości Klienta, bieżącego kontaktu z Klientem, w celu marketingu
własnych produktów i usług, w tym tworzenia i kierowania pełnej oferty produktowej, w celu
realizacji przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 ze zm.), oraz w celach
archiwizacyjnym i statystycznym.

3. Klient może otrzymywać kontakt ze strony przedstawicieli Easy Money w celach
marketingowych, promocji i sprzedaży usług Easy Money wszelkimi środkami komunikacji, w
tym w szczególności telefonem, e-mailem oraz sms-em. Warunkiem otrzymywania
informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim jest wyrażenie dodatkowej, dobrowolnej i

możliwej do odwołania w każdej chwili zgody zgodnie z wymogami art. 172 ustawy z dnia 16
lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014, poz. 243).
4. Klient może otrzymywać od Easy Money informację handlową drogą elektroniczną oraz
poprzez sms na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu. Warunkiem
otrzymywania informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim jest wyrażenie dodatkowej,
dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdej chwili zgody zgodnie z wymogami z art. 10
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. ,
poz. 1422 z późn. zm.).

5. Easy Money przetwarza Dane Osobowe Klientów przez okres wymagany powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
IV. Prawa Klienta
1. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Easy Money ma prawo do :
•

dostępu

do

danych

osobowych

przez

Easy

Money

wraz

z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszej
polityce prywatności. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej
danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu;
•

niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych, jeżeli dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź
niekompletne;

•

żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w sytuacji, gdy:

✓ dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;
✓ zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną
osobę cofnięta;
✓ wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej
polityki;
✓ dane osobowe przetwarzane były przez Easy Money niezgodnie z prawem;
✓ obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego
bądź krajowego;
✓ zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią,
młodszą niż 16 lat.
•

żądania ograniczenia przetwarzanych danych w sytuacji, gdy:

✓ osoba

kwestionuje

prawidłowość

danych

lub

wobec

złożenia

sprzeciwu,

o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres
pozwalający Easy Money na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź
rozpoznania zasadności sprzeciwu;
✓ w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa
osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich
zakres w zbiorze Easy Money.;
✓ ustała konieczność przetwarzania danych osobowych dla Easy Money, jednak osoba,
której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia,
dochodzenia lub obrony swych roszczeń;
2. W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Easy Money uprawniony jest do
przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane
dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii lub państwa członkowskiego.
3. Wydania

jej

tych

danych

osobowych,

które

dostarczyła

administratorowi,

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Dane mogą zostać wydane bezpośrednio administratorowi wskazanemu przez
osobę, której dane dotyczą, gdy jest to technicznie możliwe.
4. Odmowa zrealizowania w/w żądań przez Easy Money musi znajdować uzasadnienie w
przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO.
5. Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez przesłanie
stosownego żądania na adres e-mail, Inspektora Ochrony Danych iod@auraco.pl

Sprzeciw
6. Osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej
danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) w tym profilowania na podstawie
tych przepisów.
7. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Easy Money niezwłocznie ograniczy przetwarzanie
danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku
zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Easy Money , o ile za
ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne,
prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów

marketingu bezpośredniego, Easy Money zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w
celu.
8. Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez przesłanie stosownego żądania na
adres e-mail Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@auraco.pl

V.

Udostępnianie danych
9. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania
na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub
Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
10.Dane Osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom trzecim przez Easy Money gdy
jest to niezbędne do realizacji usług na rzecz Klienta oraz w celach marketingowych po
uzyskaniu uprzedniej zgody Klienta.

VI. Bezpieczeństwo Danych Osobowych
Easy Money dysponuje systemem zabezpieczającym Dane Osobowe spełniającym wymogi
wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024)
VII.

Polityka plików „COOKIES”
1. „Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach Klientów,
przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj
urządzenia Klienta i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych
preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas
przechowywania na urządzeniu Klienta oraz własny unikatowy identyfikator.

2. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są
również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób
korzystania Klientów ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania
struktury i zawartości strony internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta.

Dane Osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w
celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz Klienta. Takie dane są
zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
3. Stosowane przez Easy Money „Cookies” są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów
lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis
indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
4. Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są
na urządzeniu Klienta do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki
internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany
jest parametr zawarty w pliku „cookies” - Klient dysponuje możliwością ich ręcznego
usunięcia. "Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają
ich własnej polityce prywatności.
5. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Klient może dokonać właściwej
konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub
uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie Klienta. Właściwe
informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w
ustawieniach przeglądarki, z której korzysta Klient. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania
plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie
internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku
aplikacji udostępnianych przez Easy Money akceptacja "cookies" jest wymagana w celu
prawidłowego korzystania m.in. z systemu rejestracji usług.
VIII. Informacje końcowe.
1. Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail
biuro@easymoney.com.pl

