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I. WSTĘP 

Niniejszy dokument określa reguły współpracy pomiędzy Świadczeniodawcą, 
podmiotem ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie, przy ulicy 27 
Stycznia 9, 34-120 Andrychów wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000655383, NIP: 
5512627897, REGON: 366165170, a Świadczeniobiorcą identyfikowanym za 
pośrednictwem danych systemu informatycznego, który zarządza przepływem 
informacji w obrębie serwisu HotPay.pl. 

 

II. PRZEDMIOT DOKUMENTU 

Przedmiotem niniejszego dokumentu jest polityka obrana przez Świadczeniodawcę w 
związku z przechowywaniem udostępnianych mu informacji. 

Postanowienia Polityki Prywatności obowiązują każdy podmiot zarejestrowany w 
HotPay oraz korzystający z jego usług. Złamanie któregokolwiek z punktów Polityki 
Prywatności będzie się wiązać z koniecznością poniesienia sankcji zdefiniowanych w 
Ramowym Regulaminie i niniejszym dokumencie oraz innych dokumentach 
opublikowanych w związku z usługą HotPay. 

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera: 

– rodzaje gromadzonych informacji oraz ich przeznaczenie; 

– sposoby wykorzystywania zgromadzonych informacji; 

– oferowane możliwości, w tym sposób uzyskiwania dostępu do danych i 

aktualizowania ich. 

 

III. DEFINICJE OGÓLNE 

W obrębie dokumentu stosuje się określone definicje, które należy rozumieć jak 
poniżej, chyba, że kontekst modyfikuje znaczenie jakiejkolwiek pozycji z poniższej 
listy. 

ePłatności / Świadczeniodawca / Usługodawca - ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 
w Andrychowie, przy ulicy 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000655383, NIP: 5512627897, REGON: 366165170. 

Świadczeniobiorca - podmiot korzystający z usług Świadczeniodawcy. 

Polityka Prywatności - zbiór postanowień dotyczących postępowania 
Świadczeniodawcy w związku z przetwarzaniem danych przekazywanych przez 
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Świadczeniobiorców; niniejszy dokument. 

Pamięć podręczna aplikacji - pamięć podręczna aplikacji pełni rolę repozytorium 
danych urządzenia. Może na przykład umożliwiać aplikacjom internetowym pracę 
offline i poprawiać ich wydajność, przyspieszając ładowanie treści. 

Pamięć podręczna przeglądarki - pamięć podręczna przeglądarki umożliwia witrynom 
przechowywanie danych w przeglądarce zainstalowanej w urządzeniu. W trybie 
„pamięci lokalnej” umożliwia ona przechowywanie danych pomiędzy sesjami (na 
przykład na potrzeby odzyskiwania danych, nawet po wyłączeniu i ponownym 
uruchomieniu wyszukiwarki). Jedną z technologii obsługujących pamięć podręczną 
przeglądarki jest język HTML 5. 

Pliki cookie (ciasteczka) - plik zawierający ciąg znaków, który jest wysyłany do 
komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego witryny internetowej. 
Podczas ponownej wizyty w witrynie plik cookie umożliwi witrynie rozpoznanie 
przeglądarki. Pliki cookie przechowują dane na temat preferencji użytkownika i inne 
dane. 

Adres IP - numer identyfikujący urządzenie przyłączone do internetu. 

Dane osobowe - informacje umożliwiające identyfikację danego użytkownika przez 
ePłatności. 

 

IV. SPOSÓB POZYSKIWANIA, ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

1. ePłatności przetwarza dane dostarczone przez Świadczeniobiorcę podczas 
procesu rejestracji w usłudze HotPay oraz te, które pobierane są automatycznie 
za pośrednictwem oprogramowania działającego w ramach infrastruktury 
technicznej ePłatności. 

2. Zakres przetwarzanych danych to: 

a. imię; 

b. nazwisko; 

c. adres zamieszkania; 

d. numer PESEL; 

e. numer NIP; 

f. adres e-mail; 

g. numer telefonu; 
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h. numer rachunku bankowego; 

i. odbitki dowodu osobistego; 

j. informacje związane z działalnością danego podmiotu w ramach usługi 
HotPay; 

k. informacje zbierane przez serwer automatycznie. 

3. ePłatności przetwarza dane, które gromadzi w celu prawidłowego świadczenia 
usługi HotPay oraz w celu spełnienia wymogów rozszerzonej identyfikacji 
każdego ze Świadczeniobiorców motywowanej profilem działalności 
ePłatności. 

4. ePłatności nie udostępnia zgromadzonych danych podmiotom trzecim, za 
wyjątkiem wystąpienia z żądaniem przez organ państwowy, który działa na 
podstawie stosownego umocowania. 

 

V. DOSTĘP I ZMIANA DANYCH 

1. Świadczeniobiorca posiada dostęp do swoich danych oraz może je 
modyfikować oraz usuwać. 

2. Wyjątkiem od powyższego są Świadczeniobiorcy, których dane osobowe 
muszą zostać zachowane w związku z obowiązkami ciążącymi na ePłatności, 
a wynikającymi z przepisów prawa lub konkretnych decyzji sądowych / 
administracyjnych. 

3. Świadczeniobiorca, który wnosi o zmianę danych musi ją odpowiednio 
umotywować ze względu na obowiązujące pomiędzy ePłantości, a 
Świadczeniobiorcą umowy oraz konieczność przygotowania ich aktualizacji. 

4. ePłatności zastrzega sobie prawo do odmowy spełnienia żądań bezzasadnie 
wielokrotnie przesyłanych, wymagających nieproporcjonalnych nakładów prac 
technicznych (np. opracowania nowego systemu lub całkowitej zmiany 
dotychczasowej praktyki), stwarzających ryzyko naruszenia prywatności 
innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (m.in. dotyczących informacji 
znajdujących się w systemach kopii zapasowych). 

5. W celu wniesienia zmian lub żądania ich usunięcia, Świadczeniobiorca 
powinien skontaktować się z ePłatności za pośrednictwem kanałów 
określonych w niniejszej Polityce Prywatności. 

 

VI. OCHRONA DANYCH 

1. ePłatności dokłada wszelkich starań mających na celu zapobieżenie 
naruszeniom prywatności oraz uzyskaniu dostępu do danych osobowych przez 
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nieuprawnione podmioty. 

2. ePłatności w ramach wewnętrznych operacji kieruje się zasadą adekwatności, 
co oznacza, że każde ogniwo organizacji uzyskuje dostęp do tylko i wyłącznie 
takiej ilości danych, która jest mu niezbędna do należytego wykonywania 
powierzonej operacji. 

3. ePłatności dokłada wszelkich starań, by zasoby ludzkie ePłatności miały 
odpowiednią wiedzę na temat istotności ochrony danych osobowych. 

4. ePłatności kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania 
informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed 
nieuprawnionym dostępem do systemu. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy dokument jest całością i jakikolwiek jego fragment nie może być 
interpretowany w oderwaniu od pozostałych części dokumentu jak i 
dokumentów pokrewnych. 

2. Niniejszy dokument uzupełnia Dokumentację HotPay.pl oraz stanowi jego 
integralną część. 

3. Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianom, zaś jej zaktualizowana 
wersja zostanie umieszczona na stronach internetowych. O wszystkich 
istotnych zmianach ePłatności powiadomi Świadczeniobiorcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

4. Dane kontaktowe podmiotu kontrolującego HotPay.pl są następujące: 

ePłatności sp. z o.o. sp. k. 
ul. 27 Stycznia 9 

34-120 Andrychów 
+48 570 910 002 

biuro@leaders.net.pl 
 

4. ePłatności, w uzasadnionym przypadku, skontaktuje się ze Świadczeniobiorcą 

za pośrednictwem: 

a. adresu e-mail; 

b. adresu korespondencyjnego; 

c. numeru telefonu. 

 


