POLITYKA PRYWATNOŚCI
 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych Użytkowników Serwisu http://GlobalPay.pl/ oraz osób dokonujących
płatności za pośrednictwem tego Serwisu, a także osób, które wyraziły zgodę na
przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i przetwarzanie danych
osobowych w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych usług (dalej
zwani łącznie: „Użytkownikami”) oraz zasady przechowywania i dostępu do
informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików „cookies”, służących
realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
 Przetwarzanie
danych
osobowych
Użytkownika
odbywa
się
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą
o ochronie danych osobowych.
 Przed skorzystaniem ze strony internetowej http://GlobalPay.pl/ (dalej: Serwis)
Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.
Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje Politykę Prywatności oraz zasady
korzystania z „cookies”.

ROZDZIAŁ PIERWSZY – INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
I.


Informacje o Administratorze Danych Osobowych Użytkowników
Informujemy, że:
Następujące podmioty wspólnie są administratorami danych osobowych
Użytkowników Serwisu (dane osobowe: imię, nazwisko, login, adres zamieszkania,
adres e-mail, adres e-mail PayPal, adres IP, numer rachunku bankowego, dane
dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, jak adres siedziby, numer REGON,
numer NIP (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)
i osób dokonujących płatności za pośrednictwem tego Serwisu (dane osobowe: imię,
nazwisko, pseudonim, adres e-mail, dane adresowe, adres IP, numer telefonu, numer
rachunku bankowego) oraz osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji
handlowych drogą elektroniczną i przetwarzanie danych osobowych w celach
reklamowych, marketingowych i promocyjnych usług (dane osobowe: imię, nazwisko,
adres e-mail):
 Współadministrator 1 – spółka MTSOFT spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Fatimska 41A/310, 31-831
Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000638979, posiadająca nr NIP 6783162637, nr REGON 365476814, email:
biznes@mtsoft.net.pl;
 Współadministrator 2 – spółka pod firmą MT GLOBALPROFIT spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Fatimska
41A/310, 31-831 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
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II.




Sądowego pod numerem KRS 0000701244, posiadająca nr NIP 6783170683, nr
REGON 368610236, email: kontakt@mtglobalprofit.pl
W ramach umowy o współadministrowanie, dotyczącej wypełniania obowiązków
wynikających z RODO, zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniono
zakresy odpowiedzialności Współadministratorów, w szczególności uzgodniono, że:
1. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Użytkowników
obowiązku informacyjnego.
2. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za umożliwienie Użytkownikom
wykonywania ich praw. Niezależnie od tego ustalenia Użytkownicy mogą
wykonywać swoje prawa również wobec Współadministratora 2. W takim
przypadku
Współadministrator
2
przekaże
żądanie
Użytkownika
Współadministratorowi 1, który zrealizuje żądanie.
Treść uzgodnień między Współadministratorami znajduje się na stronie internetowej
dostępnej pod adresem Serwisu.
Współadministratorzy ustanawiają Punkt kontaktowy, z którym osoba, której dane
osobowe dotyczą, może skontaktować się w sprawach ochrony jej danych osobowych:
e-mail: rodo@mtsoft.net.pl, numer telefonu: +48 737 827 007, lub pisemnie na adres
Stron: ul. Fatimska 41A/310, 31-831 Kraków.
Odrębnym administratorem pozostałych danych osobowych Użytkowników w zakresie
wynikającym z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
jest spółka MTSOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
ul. Fatimska 41A/310, 31-831 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000638979, posiadająca nr NIP 6783162637, nr REGON 365476814,
email: biznes@mtsoft.net.pl.
Zasady przetwarzania danych. Podstawy prawne przetwarzania danych
Użytkowników
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy
zawartej na podstawie Regulaminu Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a po okresie
obowiązywania ww. umowy – w celu archiwizacji i przestrzegania przez
Współadministratorów obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do
obowiązku przechowywania podanych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
danych, tj. MTSOFT sp. z o.o. w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu (Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)
oraz w zakresie niezbędnym do zapobiegania bądź wykrywania oszustw (Ustawa o
usługach płatniczych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu promocji i marketingu
produktów i usług oferowanych przez Administratora (w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie do tych celów - art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów (art. 6 ust.
1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów jest
ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami.
Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do zawarcia umowy i jest warunkiem zawarcia tej umowy. Brak
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udostępnienia przez Użytkowników danych osobowych, niezbędnych w celu
nawiązania ww. umowy, będzie skutkować niemożnością jej zawarcia.
Część danych osobowych osób dokonujących płatności za pośrednictwem Serwisu
zostaje pozyskana od podmiotów współpracujących ze Współadministratorami
danych w zakresie obsługi płatności (jak spółki CashBill S.A., Digital Virgo S.A.).
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f)
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).
W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez
Użytkownika zgoda, Użytkownik może ją wycofać w dowolnym momencie, a
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

III.
Kategorie odbiorców danych osobowych Użytkowników
 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa;
 podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Współadministratorów i
współpracujące ze Współadministratorami, jak podmiot świadczący usługi księgowe,
 operatorzy płatności jako inni administratorzy zależnie od wybranej metody
płatności,
 banki,
 organizacje kartowe, agenci rozliczeniowi, podmioty prowadzące systemy płatności
i współpracujące ze Współadministratorami danych w zakresie obsługi płatności.
IV.

Okres przechowywania danych osobowych przez Administratora
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz
przez okres niezbędnego ich przechowywania dla celów archiwizacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, a także przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących Współadministratorom danych i w stosunku do nich. Natomiast dane
osobowe Użytkowników przetwarzane na podstawie zgody, w tym w celach promocji
i marketingu produktów i usług, przesyłania informacji handlowych środkami
komunikacji elektronicznej na wskazany adres e-mail (w przypadku wyrażenia zgody
do tych celów), będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

V.

Prawa Użytkowników
Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Użytkownicy posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają, że
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 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
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

ROZDZIAŁ DRUGI – POLITYKA COOKIES











Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami korzystania z plików cookies
bezpośrednio po pierwszym wejściu na stronę internetową http://GlobalPay.pl/.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez
pliki cookies do urządzenia 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 szczególności 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).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:
 konfiguracji Serwisu - dostosowania zawartości Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
 analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych
danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem
narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
 świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych
dostosowanych do preferencji Użytkownika.
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