Інформаційне положення – платник
Адміністратор персональних даних – компанія Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna з
місцезнаходженням у Познані, площа Андерса 3, 17 поверх, 61-894 Познань, тел. (61) 66 82 778, e-mail:
info@tpay.com. Контакт з Інспектором з захисту даних доступний за електронною адресою: iod@tpay.com.
Адміністратор повідомляє, що:
1. надання персональних даних є добровільним, але необхідним для подання платіжного доручення,
здійснення платіжної операції, укладання та виконання договору про надання платіжних послуг;
Дані платника надаються Адміністратору безпосередньо Торговцем або Посередницьким
суб'єктом, який веде рахунок Платника; крім того, Адміністратор має право обробляти наступні
дані, що характеризують спосіб користування вами послугою, наданою в електронному вигляді
(операційні дані):
a. позначення, що ідентифікують вас, присвоєні на основі даних, зазначених у першому
реченні цього пункту;
b. позначення, що ідентифікують кінець телекомунікаційної мережі або систему ІКТ, яку ви
використовували;
c. інформація про початок, закінчення та обсяг кожного використання послуг
Адміністратора;
d. інформація про використання послуг Адміністратора одержувачем послуги.
2. дані будуть оброблятися на підставі ст. 6, п. 1 b і c Регламенту Європейського парламенту та Ради
(ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних
даних та про вільне переміщення таких даних (загальний регламент про захист даних) (GDPR),
тобто з метою виконання договору про надання платіжних послуг та виконання юридичних
зобов’язань, покладених на Адміністратора, що випливають з Закону «Про платіжні послуги» та
Закону «Про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму»;
3. дані будуть передані Отримувачу з метою підтвердження виконання платежу, а також
субпідрядникам та суб'єктам, яким Адміністратор доручає виконання операційної діяльності щодо
здійснення платіжних операцій, таким як постачальники ІТ-інфраструктури, послуг хостингу та
інструментів розсилки; крім того, дані можуть передаватися лише уповноваженим органам та
установам на підставі загально чинного законодавства;
4. персональні дані зберігатимуться протягом строку, необхідного для досягнення мети обробки,
зокрема з урахуванням вимог, визначених законодавством, у тому числі Законом «Про платіжні
послуги»;
5. ви маєте право вимагати доступу до ваших даних, виправлення та передачі;
6. ви маєте право подати скаргу до Голови Управління з питань захисту персональних даних, якщо
буде визнано, що обробка персональних даних порушує положення GDPR;

