Polityka prywatności oraz polityka cookies Dotpay sp. z o.o. (KRS 0000700791), ver.1.1., stosowana
od 19 sierpnia 2019 r.
Ochrona danych osobowych
1. Dane administratora.
Dotpay sp. z o.o. staje się administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych przez
Akceptanta (a wskazanych przez Kupującego w Sklepie Akceptanta) lub podanych bezpośrednio przez
Kupującego w bramce płatniczej Dotpay sp. z o.o. (https://ssl.dotpay.pl/).
Kontakt z Dotpay sp. z o.o. w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest
pod numerem telefonu +48 12 688 26 00 lub poprzez kontakt mailowy bok@dotpay.pl.
2. Zakres zbieranych danych osobowych.
Danymi osobowymi Kupującego jest co najmniej adres email, jednakże w niektórych wypadkach może
to być także imię, nazwisko, adres oraz adres IP. Zależy to od sposobu integracji technicznej Sklepu
(witryny internetowej bądź aplikacji mobilnej Akceptanta, w której Kupujący zawarł umowę sprzedaży
lub świadczenia usług albo złożył oświadczenie woli powodujące powstanie, ustanie lub modyfikację
stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty przez Kupującego na rzecz Akceptanta).
Dotpay sp. z o.o. jest zobowiązany poinformować Kupującego o posiadanych przez siebie danych
osobowych Kupującego.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawami dla przetwarzania danych osobowych przez Dotpay sp. z o.o. są:






realizacja umowy o świadczenie jednorazowej usługi płatniczej, która nie byłaby możliwa bez
podania danych osobowych Kupującego,
przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładające na Dotpay sp. z o.o. jako krajową
instytucję płatniczą prawo i obowiązek przetwarzania danych osobowych Kupujących w celu
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (przepisy ustawy z 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U.2018.723 ze zm.)
oraz w zakresie niezbędnym do zapobiegania bądź wykrywania oszustw (przepisy ustawy z 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, t.j.Dz.U.2019.659 ze zm.),
prawnie uzasadniony interes Dotpay sp. z o.o. i jej kontrahentów polegający na analizie danych
w celu lepszego dopasowania ofert kierowanych do Kupujących,
w razie użycia danych osobowych do celów marketingowych (przesyłanie informacji
handlowych na adres e-mail podany przez Kupującego) odbywa się ono na podstawie wyraźnej
i dobrowolnej zgody Kupującego. Zgoda ta nie jest konieczna dla wykonania usługi płatniczej
przez Dotpay sp. z o.o. na rzecz Kupującego oraz Akceptanta i może być w każdej chwili, bez
żadnych konsekwencji odwołana przez Kupującego.

4. Okres przechowywania danych osobowych.
Dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji wyżej
wymienionych celów i obowiązków ustawowych. Oznacza to, że dane przechowywane na podstawie:


realizacji umowy przechowywane będą przez okres konieczny do należytego wykonania
umowy i ewentualnej obsługi reklamacyjnej,







wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawowych przechowywane będą
przez okres co najmniej 10 lat od dokonania płatności. Okres ten jest pochodną terminu
przedawnienia przestępstwa oszustwa oraz prawa i obowiązku Dotpay sp. z o.o. do
przekazywania takich danych na potrzeby organów ściągania,
prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
celu, w którym są przechowywane, tj. lepszego dopasowania ofert kierowanych do
Kupujących,
zgody do celów marketingowych przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody przez
Kupującego.

5. Dostęp Kupującego do danych.
Kupujący może żądać od Dotpay sp. z o.o. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, z tym, że usunięcie bądź ograniczenie możliwe jest
tylko, gdy nie narusza to wyżej wskazanych obowiązków Dotpay wynikających z przepisów
ustawowych.
6. Przekazywanie danych innym odbiorcom.
W celu wykonania umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne, Dotpay przekazuje dane
osobowe Kupującego Instytucjom pośredniczącym (podmiotom innym niż Dotpay sp. z o.o.,
za pośrednictwem których Kupujący przekazuje Dotpay sp. z o.o. środki dla celów zapłaty
Akceptantowi), które to stają się samodzielnymi administratorami tych danych. Zależnie od wybranej
przez Kupującego metody płatności może być to bank, w którym Kupujący posiada rachunek lub który
wydał kartę płatniczą Kupującego, organizacja kartowa, podmiot prowadzący system płatności (np.
BLIK) itp. W ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dotpay sp. z o.o. może przekazać dane
osobowe Kupującego podmiotom trzecim zajmującym się analizą danych w celu lepszego dopasowania
ofert kierowanych do Kupujących.
7. Profilowanie
W razie przetwarzania danych do celów marketingowych Dotpay sp. z o.o. może używać danych
o Kupujących do profilowania wyłącznie w celu lepszego dopasowania ewentualnych informacji
handlowych do preferencji Kupującego.
8. Prawo wniesienia skargi.
W razie zastrzeżeń co do przetwarzania danych osobowych przez Dotpay sp. z o.o. Kupujący ma prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Zabezpieczenia organizacyjno–techniczne mające na celu ograniczenie możliwości
naruszenia ochrony danych osobowych w Dotpay sp. z o.o.
Dane osobowe Kupujących przechowywane są wyłącznie na serwerach Dotpay sp. z o.o. przy użyciu
autorskiego oprogramowania Dotpay sp. z o.o. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest
wyłącznie dla pracowników Dotpay sp. z o.o. tylko w zakresie, w jakim konieczne jest to dla
wykonywania obowiązków służbowych i minimalnym, koniecznym zakresie. Dostęp ten jest
ograniczony także poprzez zabezpieczenie loginem i hasłem oraz możliwy bądź przez VPN, bądź
z konkretnych adresów IP.
Cookies

Poniżej określono zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za
pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Administratora, żądanych przez Użytkownika.
I. Definicje
1. Administrator – oznacza Dotpay sp. z o.o., który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz
przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora związane
ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora
za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis
internetowy, działający w domenach dotpay.pl oraz dotpay.eu.
6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą
elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. 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.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików Cookies
w jego Urządzeniu. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
III. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:

a. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
i. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
ii. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację
autentyczności sesji przeglądarki;
iii. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
b. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
i. Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu udostępnienia narzędzia chat:
i. zopim.com [administrator Cookies: Zopim Technologies Pte Ltd. z siedzibą w USA].
IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies
w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej Serwisu.
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Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest po pierwsze realizacja umowy pomiędzy Tobą a Dotpay
sp. z o.o. (świadczenie jednorazowej usługi płatniczej), która bez tych danych byłaby niemożliwa.
Po drugie, przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają na Dotpay sp. z o.o. jako krajową
instytucję płatniczą prawo i obowiązek przetwarzania Twoich danych także w celu przeciwdziałania
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (przepisy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U.2018.723 ze zm.) oraz w zakresie niezbędnym do
zapobiegania bądź wykrywania oszustw (przepisy ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
t.j.Dz.U.2019.659 ze zm.). Ponadto, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes Dotpay sp. z o.o. i jej kontrahentów polegający na analizie danych w celu lepszego dopasowania
ofert kierowanych do Kupujących.

Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji wyżej
celów i obowiązków ustawowych.
Dostęp do danych
Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, z tym, że usunięcie bądź ograniczenie możliwe jest
tylko gdy nie narusza to wyżej wskazanych obowiązków Dotpay sp. z o.o.
Przekazywanie danych innym odbiorcom
W celu wykonania umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne, Dotpay sp. z o.o. przekaże
Twoje dane osobowe innym administratorom, którymi zależnie od wybranej metody płatności
będą banki, organizacje kartowe, agenci rozliczeniowi, podmioty prowadzące systemy płatności itp.
Ponadto, w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Dotpay sp. z o.o. może przekazać Twoje
dane osobowe stronom trzecim zajmującym się analizą danych w celu lepszego dopasowania ofert
kierowanych do Kupujących.
Prawo wniesienia skargi
W razie zastrzeżeń co do przetwarzania danych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Privacy Policy and Cookies Policy of Dotpay sp. z o.o.
(Court Reg. No. KRS 0000700791), ver.1.1., Applicable as of 19 August 2019.
Personal Data Protection
Processor’s data.
Dotpay sp. z o.o. becomes the processor of the Buyer's personal data provided by the Merchant
(entered by the Buyer in the Merchant's Store), or provided directly by the Buyer at the payment
gateway of Dotpay sp. z o.o. In matters related to the processing of personal data Dotpay sp. z o.o. can
be contacted by phone at +48 12 688 26 00 or by e-mail at bok@dotpay.pl.
Scope of collected personal data.
The Buyer’s personal data includes at least the email address, however, in some cases it may also be
the name, surname, address and IP address. This depends on the manner of the Store’s technical
integration (i.e. the Merchant's website or mobile application where the Buyer has entered into a
contract of sale or provision of services or has made a declaration of will resulting in the initiation,
cessation or modification of a legal relationship giving rise to the Buyer’s obligation to make payment
to the Merchant). Dotpay sp. sp. z o.o. shall be obliged to inform the Buyer about the Buyer’s personal
data held.

Legal basis for the processing of personal data.
Personal data is processed by Dotpay sp. z o.o. on the following basis:






execution of a single payment service contract which would not be possible without
providing the Buyer’s personal data;
the provisions of the generally applicable laws imposing upon Dotpay sp. z o.o., as a
national payment institution, the right and obligation to process the personal data of
Buyers to counteract money laundering and financing of terrorism (the provisions of
the Act on Counteracting Money Laundering and Financing of Terrorism of 1 March
2018) and to the extent necessary for the prevention or detection of fraud (the
provisions of the Payment Services Act of 19 August 2011, i.e. Journal of Laws
2019.659, as amended);
the legitimate interest of Dotpay sp. z o.o. and their business partners consisting in
analysis of data to better match offers addressed to Buyers;
in the event that personal data is used for marketing purposes (sending commercial
information to the email address provided by the Buyer), it is done on the basis of the
Buyer’s express and voluntary consent. This consent is not required for Dotpay sp. z
o.o. to render the payment service for the Buyer and the Merchant and it may be
cancelled by the Buyer at any time without any consequences.

Period of storage of personal data.
The data will be stored and processed for no longer than necessary to achieve and fulfil the above
mentioned statutory objectives and obligations. This means that the data stored on the basis of:







the contract performance will be kept for a period required for proper performance of
the contract and handling of complaints, if any;
exercising the rights and obligations arising from the statutory provisions will be kept
for a period of at least 10 years after payment. This period is a derivative of the
limitation period for fraud and the right and obligation of Dotpay sp. z o.o. to provide
such data to the law enforcement authorities;
legitimate interests will be kept for the time necessary to achieve the purpose for
which it is stored, i.e. better matching of offers addressed to Buyers;
consent for marketing purposes, until such consent is withdrawn by the Buyer.

Buyer’s access to data.
The Buyer may request Dotpay sp. z o.o. to provide access to his or her data, correct, transfer. delete
and restrict the data processing, subject to the provision that the data can be deleted or restricted only
when such deletion or restriction does not breach the above stated obligations of Dotpay stipulated in
the statutory provisions of the law.
Providing data to other parties.
In order to carry out the contract and solely to the necessary extent, Dotpay provides the Buyer's
personal data to Intermediary Entities (entities other than Dotpay sp. o.o. through which the Buyer
provides Dotpay sp. z o.o. with funds for the purpose of paying the Merchant) that become the
independent processors of such data. Depending on the payment method selected by the Buyer, the
Intermediary Entities may be the bank holding the Buyer’s account or which has issued the Buyer's
payment card, the card organization, entities operating payment systems (e.g. BLIK), etc. As part of
their legitimate interest, Dotpay sp. z o.o. may provide the Buyer’s personal data to third parties
involved in data analysis in order to better match offers addressed to Buyers.
Profiling.
In the event of processing of data for marketing purposes, Dotpay sp. z o.o. can use the Buyer’s data
for profiling, only to better match the commercial information to the Buyer's preferences.
The right to file a complaint.
In the event of any objections to the processing of personal data by Dotpay sp. z o.o., the Buyer has
the right to file a complaint to the President of the Personal Data Protection Office (ul. Stawki 2, 00193 Warsaw).

Organizational and technical security measures aimed at limiting the possibility of violating the
protection of personal data in Dotpay sp. z o.o.
The personal data of Buyers is stored only on the servers of Dotpay sp. z o.o. using the proprietary
software of Dotpay sp. z o.o. Access to personal data is restricted solely to the personnel of Dotpay sp.
z o.o. to the extent to which it is required for the performance of their duties and to the minimum
necessary extent. This access is also limited also because it is secured by a login and a password and it
can be allowed either via VPN or from specific IP addresses.

Cookies
The below stated rules apply to storing and accessing information on the User's devices using Cookies
for services requested by the User and provided electronically by the Processor.
I. Definitions
Processor - means Dotpay sp. z o.o., the provider of electronic services that stores and gains access to
information on the User's devices.
Cookies - mean IT data, in particular small text files, saved and stored on devices through which the
User uses the Website pages.
Processor's Cookies - mean Cookies posted by the Processor, related to the provision of electronic
services by the Processor via the Website.
External Cookies – mean Cookies posted by the Processor’s partners via the Website.
Website - means a website or an application used by the Processor to run the Website operating at
the domains: dotpay.pl and dotpay.eu.
Device - means an electronic device through which the User gains access to the Website.
User - means the entity for which services can be provided electronically or with which a contract for
the provision of electronic services may be executed.

II. Types of cookies used
The Cookies used by the Processor are safe for the User's Device. It is not possible for viruses or other
unwanted software or malware to enter Users' Devices. These files allow identifying the software used
by the User and adjusting the Website individually to each User. Cookies usually contain the name of
the domain from which they originate, the storage time on the Device and the assigned value.
The Processor uses two types of cookies:
a. Session cookies: which are stored on the User's Device and remain there until the end of a
browser session. The saved information is then permanently removed from the Device's
memory. The mechanism of session cookies does not allow collection of any personal data or
any confidential information from the User's Device.
b. Persistent cookies: which are stored on the User's Device and remain there until they are
deleted. Ending a browser session or shutting down the Device does not delete them from the
User's Device. The mechanism of permanent cookies does not allow collection of any personal
data or any confidential information from the User's Device.

3. The User can limit or disable the storage of and access to cookies on his/her Device. In the event
that this option is used, it will be possible to use the Website, except for the functions which require
cookies by their nature.
III. Purposes for which Cookies are used
The Processor uses the Processor’s Cookies to:

a. Authenticate the User on the Website and provide the User's session on the Website:
i. Maintain the Website User's session (after logging in) whereby the User does not have to reenter the login and password on every subpage of the Website;
ii. Configure selected Website functions correctly, particularly to verify the authenticity of the
browser session;
iii. Optimize and increase the efficiency of services provided by the Processor;
b. Ensure the safety and reliability of the Website.
The Processor uses External Cookies to:
a. collect general and anonymous statistical data using analytical tools:
i. Google Analytics [Cookies Processor: Google Inc. based in the USA];
b. use the interactive features to provide a chat tool:
i. zopim.com [Cookies Processor: Zopim Technologies Pte Ltd. based in the USA].

IV. Possibilities of defining the conditions of storing or accessing Cookies.
The User may on his/her own and at any time change the settings for Cookies, specifying the conditions
for storing and accessing Cookies on the User's Device. Changes to the settings referred to in the
previous sentence can be made by the User using the web browser settings or the Website
configuration. These settings can be changed in such a way as to block the automatic handling of cookie
files in the web browser settings or to inform about each posting of Cookies on the User's device
Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies is available in the software
(web browser) settings.
The User may at any time delete Cookies using the functions available in the web browser used.
Limiting the use of Cookies may affect some of the functionalities available on the Website.

Basis and purpose of the processing of personal data.
The legal basis for the processing of data is primarily the execution of the agreement entered into by
you and Dotpay sp. z o.o. (providing a one-off payment service), which would be impossible without
such data. Secondly, the provisions of the generally applicable laws impose upon Dotpay sp. z o.o., as
a national payment institution, the right and obligation to process the personal data of Buyers to
counteract money laundering and financing of terrorism (the provisions of the Act on Counteracting
Money Laundering and Financing of Terrorism of 1 March 2018, Journal of Laws 2018.723, as
amended) and to the extent necessary for the prevention or detection of fraud (the provisions of the
Payment Services Act of 19 August 2011, i.e. Journal of Laws 2019.659, as amended). Moreover, the
basis for processing the data is the legitimate interest of Dotpay sp. z o.o. and their business partners
consisting in analysis of data to better match offers addressed to Buyers,
Period of storage of personal data

Your data will be stored and processed for no longer than necessary to achieve the above mentioned
statutory objectives and obligations.
Access to the data
You may request Dotpay sp. z o.o. to provide access to your data, correct, transfer. delete and restrict
the data processing, subject to the provision that the data can be deleted or restricted only when such
deletion or restriction does not breach the above stated obligations of Dotpay sp. z o.o.
Providing data to other parties.
In order to execute the agreement and only to the extent to which this is necessary, Dotpay sp. z o.o.
will provide your personal data to other processors which, depending on the selected method of
payment, will be banks, credit card companies, acquirers, payment system operators, etc. As part of
their legitimate interest, Dotpay sp. z o.o. may provide your personal data to third parties involved in
data analysis in order to better match offers addressed to Buyers.
The right to file a complaint
In the event of any objections to the processing of data you have the right to file a complaint to the
President of the Personal Data Protection Office (ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw).

