Załącznik nr 2 do Regulaminu
Polityka Prywatności
1. Niniejsza polityka prywatności określa warunki na jakich My Płacimy spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000624807, REGON 364769980, NIP 7792443767, kapitał zakładowy 61.250 zł („spółka My
Płacimy”) przetwarza dane zgromadzone w trakcie korzystania ze strony internetowej po adresem
https://myplacimy.pl („Strona”) przez Użytkownika.
2. Używamy plików cookie (ciasteczek) aby udostępniać lub poprawić niektóre funkcjonalności Strony.
3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego ze Strony.
4. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby nie dopuścić do obsługi
ciasteczek. W takim wypadku możesz jednakże nie skorzystać z niektórych funkcji oferowanych
przez Stronę.
5. Używamy następujących kategorii plików cookie: sesyjne i trwałe; wydajnościowe, funkcjonalne
i reklamowe w celu optymalizacji korzystania i prowadzenia statystyk. W żadnym wypadku
nie zbieramy informacji, które pozwoliłyby nam bezpośrednio identyfikować osoby indywidualne
korzystające ze Strony.
6. Dane osobowe dotyczące Użytkownika będą przetwarzane przez spółkę My Płacimy
jako administratora danych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika, wykonania Umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy o świadczenie usług odroczenia płatności.
Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania może w niektórych przypadkach
oznaczać brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez spółkę My Płacimy.
8. Możemy się skontaktować z Użytkownikiem w celu pomocy Użytkownikowi w korzystaniu
ze Strony.
9. Użytkownikowi, w zakresie, w jakim przetwarzane są jego dane osobowe przysługuje prawo dostępu
do danych przetwarzanych przez spółkę My Płacimy; prawo do sprostowania lub usunięcia danych
osobowych, jeżeli dane te są niepoprawne, niekompletne, lub są przetwarzane niezgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Spółka My Płacimy przetwarza dane osobowe, powszechnie dostępne w rozumieniu art. 43. ust. 1.,
pkt 9) ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) wyłącznie
w celu świadczenia oferowanych usług wskazanych w Regulaminie oraz Umowie o świadczenie
usług odroczenia płatności.
Właścicielem serwisu internetowego pod adresem https://myplacimy.pl jest
My Płacimy spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000624807,
REGON: 364769980, NIP: 7792443767, kapitał zakładowy 61.250 zł.

