Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO
Polski Standard Płatności sp. z o.o. w Warszawie jest prowadzącym Schemat Płatniczy /System
Płatności BLIK.
Informujemy, że jako administrator Twoich danych osobowych Polski Standard Płatności sp. z o.o.
wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej
uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie
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 (tzw. „RODO”).
Administrator Danych
Administratorem danych osobowych jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Cypryjskiej 72, 02-761 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod nr KRS 0000493783, o kapitale
zakładowym w wysokości 129.654.000 PLN, opłaconym w całości, numer NIP 5213664494 („PSP” lub
„Administrator”).
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Administrator danych osobowych - Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie –
powołał inspektora danych osobowych w osobie Pana Pawła Dytry, z którym można skontaktować
pocztą tradycyjną na adres kontaktowy PSP lub mailem na adres: iod@polskistandardplatnosci.pl we
wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Cel przetwarzania danych
W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na komunikację handlowo-marketingową, dane osobowe
będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych usług oferowanych przez PSP, w tym w
celach wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez PSP dotyczących akcji
promocyjnych organizowanych przez PSP lub wspólnie z bankami, agentami rozliczeniowymi i
merchantami, oraz profilowania w celu poznania Twoich potrzeb, zainteresowań, preferencji.
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 pkt. a)
Rozporządzenia 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) Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 i na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu
Administratora, którym jest marketing bezpośredni w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) tego Rozporządzenia oraz
innych przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych, oraz na
podstawie zgody udzielonej w myśl art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną w
zw. z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.
Podanie danych osobowych dla celów marketingowych i zgody na przesyłanie informacji handlowej
jest dobrowolne.
Moje prawa odnośnie przetwarzania danych osobowych
Przysługują Ci następujące uprawnienia:
1. prawo dostępu do podanych danych osobowych,
2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych,
3. w sytuacjach przewidzianych prawem masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na
potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania.
4. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,

5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie,
co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Swoje uprawnienia możesz wykonać przesyłając do nas korespondencję na adres Polski Standard
Płatności sp. z o.o. ul. Cypryjska 72, 02-761 Warszawa lub mailem na adres email:
biuro.zarzadu@polskistandardplatnosci.pl lub kanałami elektronicznymi poprzez formularz (np. w
treści otrzymanej od nas wiadomości email) umożliwiający cofniecie zgody lub złożenie sprzeciwu.
Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony
danych osobowych, w sytuacji gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem
przepisów.
Odbiorcy Danych
Dane osobowe mogą być przekazane przez administratora podmiotom przetwarzającym dane w
imieniu PSP, tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z PSP
i wyłącznie zgodnie z poleceniami PSP, w szczególności przez podmioty którym PSP powierzył wysyłkę
wiadomości marketingowych pocztą elektroniczną.
Dane mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom, w tym podmiotom świadczącym
usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu
www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, podmiotom uczestniczącym w
wydawaniu/realizacji nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom
obsługującym Administratora prawnie i księgowo.
Okres przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane także do momentu wycofania zgody na przetwarzanie podanych
danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowo-marketingowych, w tym złożenia
sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego co może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
lub przed złożeniem sprzeciwu.
Profilowanie
Dane osobowe mogą być profilowane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Celem tych operacji
jest możliwie najlepsze dopasowanie oferowanych przez administratora produktów lub usług lub
informacji do potrzeb podmiotu danych. Profilowanie nie ma wpływu na Twoją sytuację prawną jako
podmiotu danych. Na podstawie przetwarzanych danych pracownicy administratora poznają Twoje
preferencje, dostosowują do nich ofertę swoich produktów lub usług lub informacji o promocjach oraz
podejmują decyzje o podjęciu określonych działań marketingowych wobec uczestników lub
personalizują komunikaty marketingowe. Personalizowanie komunikatów marketingowych polega w
szczególności na dopasowywaniu ich treści do konkretnego odbiorcy, jego zainteresowań i preferencji.
Cookies
Pliki cookies tzw. „ciasteczka” są plikami tekstowymi, które mogą być instalowane na Twoim
urządzeniu końcowym (smartphonie, tablecie, komputerze). Pliki Cookies zwykle zawierają nazwę
domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny identyfikator. Więcej informacji o plikach cookies i zgodach na ich
instalowanie znajdziesz w Polityce cookies.

