OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akceptanta

I.Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PSP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000352235, NIP 8992689516, REGON 021215833
Dane kontaktowe Administratora:
Adres:

PSP Polska sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

Email:

rodo@espago.com

II.Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w formie
elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email rodo@espago.com.
III.Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
PSP Polska sp. z o.o. przetwarza Twoje dane w celach związanych z podjęciem działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. w celu rejestracji w Serwisie Espagolink, niezbędnych przed
zawarciem przez Akceptanta umowy o Akceptację Kart z Agentem Rozliczeniowym Elavon.
PSP Polska sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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 [zwane w niniejszej informacji RODO], tj. przetwarzanie
jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
IV.Kategorie danych osobowych które są przetwarzane
PSP Polska sp. z o.o. przetwarza dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby, tj. imię i nazwisko, adres
poczty elektronicznej, numer kontaktowy.
V.Informacje o kategoriach odbiorców danych
Zgodnie z art. 4 ust. 9 RODO przed odbiorcę danych należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub inny podmiot, któremu PSP Polska sp. z o.o. ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy
jest stroną trzecią.
Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania
zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.
W związku z powyższym PSP Polska sp. z o.o. informuje o następujących kategoriach odbiorców:
1.

Subagenci PSP Polska sp. z o.o. to jest podmioty działające w imieniu i na rzecz PSP Polska sp. z
o.o.
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2.
3.
4.
5.
6.

podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PSP Polska sp. z o.o.;
podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PSP Polska sp. z o.o.;
podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności PSP
Polska sp. z o.o.;
podmioty świadczące usługi księgowe;
inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do
uzyskiwania od PSP Polska sp. z o.o. informacji związanych z działalnością PSP Polska sp. z o.o.,
które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy
nadzorcze wobec PSP Polska sp. z o.o.

VI. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
PSP Polska sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.
VII Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy o Akceptację Kart zawartej z
Agentem Rozliczeniowym Elavon.
VIII Informacje o Twoich prawach
1.

2.

3.

Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do
uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest
nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać
opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po
zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących
danych.
Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym
zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w RODO, to jest
gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym
Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
b. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile administrator nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania;
d. jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego,
któremu podlega Administrator

PSP Polska sp. z o.o. może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych o którym
mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest
niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4.

Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, na warunkach określonych w RODO, to jest gdy:
a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
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5.

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń;
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec
podstaw Twojego sprzeciwu.
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich
danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn
związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust.
1 lit. e) lub f) RODO w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Wobec PSP Polska sp. z o.o. prawo do wniesienia sprzeciwu nie ma zastosowania, gdyż Administrator przetwarza
dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.
6.

Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo
przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
7.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów
ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest
monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
IX Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
X Przetwarzanie danych w innym celu niż cel w którym zostały zebrane
PSP Polska sp. z o.o. nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym
dane osobowe zostały.
XI Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest
warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak
konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
XII Informacje przechowywane na urządzeniach końcowych (pliki cookies)
1.
2.

Serwis zapisuje informacje w urządzeniu końcowym użytkownika, wykorzystując pliki cookies do celów
statystycznych (Google Analytics) oraz zapewnienia pełnej funkcjonalności usług.
Pliki „cookies” są to dane informatyczne zawarte w plikach tekstowych, które są przechowywane w
urządzeniach końcowych użytkowników, a przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Dzięki
plikom „cookies” urządzenie użytkownika zostaje rozpoznane, a strona internetowa jest wyświetlana
tak aby dostosować się do jego indywidualnych preferencji.
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3.

4.

5.

Domyślnie przeglądarki internetowe pozwalają na przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym użytkownika. Użytkownicy w dowolnym momencie mogą zmienić ustawienia
przechowywania plików „cookies” w swojej przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać
zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub też informować użytkownika
o ich każdorazowym przesłaniu na jego urządzenie.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies
oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwi przechowywanie
informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwanie dostęp do tych informacji.
Wyłączenie obsługi plików „cookies” spowoduje przerwanie dostarczania usługi w Serwisie.
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