POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.MOJEPLATNOSCI.PL oraz
WWW.APP.MOJEPLATNOSCI.PL
Niniejsza polityka określa informacje dotyczące zbierania danych użytkowników strony
www.mojeplatnosci.pl, www.app.mojeplatnosci.pl oraz sposobu ich przetwarzania. Niniejsza
polityka nie odnosi się do przetwarzania danych poprzez formularz kontaktowy. Jeżeli chcesz
zapoznać się z tymi informacjami prosimy przejdź do informacji:
Ø

informacje podawane, ze względu na zbieranie danych osobowych poprzez formularz
kontaktowy,
KTO ADMINISTRUJE TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Administratorem danych zbieranych w związku z użytkowaniem strony internetowej
www.billbird.pl, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest
BillBird S.A. z siedzibą w Krakowie (dane kontaktowe: BillBird S.A., ul. Kamienna 21, 31-403
Kraków, tel. (12) 2933400, www.billbird.pl, dane.osobowe@billbird.pl), dla której sądem
rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000038732, kapitał zakładowy w wysokości 4.490.368 zł, wpłacony w całości,
NIP 676-21-65-116. Dla ułatwienia administrator danych będzie określany dalej jako
„BillBird”.
CZY BILLBIRD POSIADA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?
BillBird powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie
kierując korespondencję na adres Inspektor Ochrony Danych BillBird S.A. ul. Kamienna 21,
31-403 Kraków lub pisząc mejla na adres: dane.osobowe@billbird.pl.
JAKIE DANE SĄ ZBIERANE PODCZAS PORUSZANIA SIĘ PO STRONIE?
W trakcie korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej dochodzi do zapisywania na
Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze czy telefonie, na którym przeglądasz stronę,
małych plików tekstowych zwanych plikami cookies lub ciasteczkami. Przy wejściu na stronę
internetową informujemy Cię o tym, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na
wykorzystywanie przez BillBird plików cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, konieczna jest zmiana preferencji
w ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz.
Większość znanych przeglądarek, domyślnie akceptuje pliki cookies. Jeżeli chcesz
wprowadzić zmiany w domyślnych ustawieniach przeglądarki dla naszej, czy też innych stron
internetowych, możesz to zrobić za pomocą jej ustawień. Jeżeli nie jesteś pewien jak zmienić
te ustawienia, to skorzystaj z "pomocy" w menu używanej przeglądarki.
Pamiętaj jednak, że pliki cookies pomagają w podniesieniu wygody korzystania ze strony,
a ich wyłączenie może mieć wpływ na jej poprawne wyświetlanie. Nasza strona lub niektóre
z jej usług mogą nie działać poprawnie, w przypadku zablokowania zapisu plików cookies.
W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PLIKI COOKIES?
Pliki cookies są wykorzystywane przez nas w celu prowadzenia statystyki i analityki ruchu na
naszej stronie internetowej poprzez narzędzia dostarczane przez Google Analytics, na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, Dane te wykorzystujemy do ulepszania
zawartości i funkcji naszej strony. Wykorzystujemy je również, aby zapamiętywać sposób
korzystania przez Ciebie z naszej strony i ułatwiać Ci jej przeglądanie. Dzięki temu, możemy
lepiej dopasować prezentowane treści do Twoich potrzeb. Podstawą prawną naszego
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działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli Rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1).
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWALI PLIKI COOKIES?
Stosowane pliki cookies mają zapisany okres przechowywania, część ciasteczek są to pliki
sesyjne, które przechowywane są na urządzeniu do czasu wyłączenia przeglądarki
internetowej. Stosujemy także stałe cookies, które mają zdefiniowany czas przechowywania
(od jednego dnia do dwóch lat). Możesz również ręcznie usunąć pliki cookies poprzez
skorzystanie z ustawień wykorzystywanej przeglądarki.
CZY TRZEBA COŚ JESZCZE DODAĆ?
Plików cookies nie wykorzystujemy w celach reklamowych.
Akceptacja plików cookies nie wiąże się z umożliwieniem dostępu do danych na żadnym
urządzeniu, którego używasz podczas korzystania z Internetu.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym
i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
W chwili wyboru na urządzeniu mobilnym Usługi Płatności One Click, aplikacja mobilna
otwiera i wyświetla (w tle, nie w przeglądarce na telefonie) kilka stron z serwisu
app.mojeplatnosci.pl, na których inicjowana jest płatność. Wykorzystywany jest przy tym
mechanizm Cookie.
W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z administratorem. Dane kontaktowe administratora
zostały wskazane powyżej.
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