INFORMACJA O PRYWATNOŚCI
Dostarczenie zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej informacji dotyczących tego, jak Elavon będzie przetwarzał Państwa dane osobowe
(“Państwa dane”) jest jedną z podstawowych zasad Rozporządzenia Parlamentu Europjeskiego 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).
Poniżej znajdziecie Państwo Informację o Prywatności, która ma zastosowanie do Państwa umowy z Elavon. Pojęcia niezdefiniowane poniżej mają
znaczenie nadane im w tej umowie. Pod pojęciem „Państwa dane” rozumiemy dane osobowe i informacje finansowe uzyskane od Akceptanta lub
z innych żródeł (takich jak podmioty dostarczające informacji kredytowych i organy zajmujące się przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym,
pracownicy Akceptanta, pośrednicy albo inne osoby lub podmioty, działające w naszym lub Akceptanta imieniu). Jeżeli Akceptant jest samodzielnym
przedsiębiorcą, „Państwa dane” dotyczą bezpośrednio Akceptanta. W przypadku gdyby Akceptant był podmiotem innym niż osoba fizyczna termin
„Państwa dane” dotyczy przedstawicieli Akceptanta, jego wspólników lub akcjonariuszy, beneficjentów rzeczywistych, właścicieli.
Cel:

Podstawa prawna przetwarzania:

W przypadku, gdy korzystanie z Państwa danych jest niezbędne do świadczenia
naszych usług na Państwa rzecz

Niezbędność do wykonania umowy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i wypełnianie obowiązków regulacyjnych
w związku z usługami

Obowiązek prawny

Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i Regulacjami Kartowymi
(w rozumieniu Ogólnych Warunków Świadczenia Usług)

Obowiązek prawny, niezbędność do wykonania umowy
i prawnie uzasadnione interesy

Wykonywanie zapytań w przedmiocie zdolności kredytowej i innych rodzajów
zapytań pomagających nam w podjęciu decyzji o zawarciu z Państwem umowy
oraz w ocenie naszej relacji utrzymywanej z Państwem

Prawnie uzasadnione interesy

Analizowanie i usprawnianie naszej działalności gospodarczej

Prawnie uzasadnione interesy

Reklamowanie i sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Elavon,
jego Podmioty Stowarzyszone lub osoby trzecie, związanymi z Usługami
na rzecz Akceptanta lub bez takiego związku

Prawnie uzasadnione interesy

Cele analityczne i dzielenie się zagregowanymi informacjami z innymi podmiotami
co pewien czas. Dotyczy to wykorzystywania informacji o transakcjach w połączeniu
z informacjami o naszych klientach w postaci zagregowanej

Prawnie uzasadnione interesy

Scoring kredytowy służący ocenie formularza umownego oraz weryfikacji tożsamości
Państwa i Innych Osób

Niezbędność do wykonania umowy

W przypadku gdy korzystamy z Państwa danych i jako podstawa prawna naszych czynności przetwarzania są wskazane “prawnie
uzasadnione interesy”, przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec naszego korzystania z Państwa danych. Więcej szczegółów jest
dostępnych w części „Państwa prawa”.

W jaki sposób udostępniamy Państwa dane?
•

każdemu podmiotowi, który przedstawił nas Państwu lub który działa w Państwa imieniu, aby umożliwić takiemu podmiotowi świadczenie
Państwu usług lub prowadzenie, monitorowanie i analizowanie własnej działalności gospodarczej;

•

dostawcom usług, doradcom i agentom świadczącym nam usługi (w tym spółkom z naszej grupy i Podmiotom Stowarzyszonym);

•

Organizacjom Kart Płatniczych zdefinowanym w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług;

•

VMAS™, MATCH™ i MIG-Akceptanci w celu zgłoszenia firmy Akceptanta oraz nazwisk osób kierujących działalnością Akceptanta do systemów
notowań VMAS™, MATCH™ i MIG-Akceptanci zgodnie z Regulacjami Kartowymi;

•

każdemu, komu przysługuje prawo żądania udostępnienia Państwa danych lub w odniesieniu do kogo przepisy prawa zezwalają nam
na udostępnienie Państwa danych (może to obejmować osoby trzecie takie jak komornik, syndyk masy upadłościowej, Policja oraz sądy);

•

organom nadzoru w przypadkach wymaganych do celów regulacyjnych;

•

podmiotom dostarczającym informacji kredytowych i organom zajmującym się przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym (więcej informacji
na temat tego udostępniania danych jest dostępnych poniżej);

•

naszym profesjonalnym doradcom w celu uzyskania porady odnoszącej się do naszej relacji z Państwem;

•

każdej osobie, na którą przeniesiemy jakiekolwiek prawo lub obowiązek wynikające z naszej umowy z Państwem lub której zlecimy
podwykonawstwo w takim zakresie;

•

osoby trzecie będące inwestorami lub potencjalnymi inwestorami Elavon lub jego Podmiotów Powiązanych lub innych w przypadku sprzedaży,
zbycia, połączenia lub przeniesienia działalności Elavon lub jego Podmiotów Powiązanych, pozyskania finansowania dla działalności Elavon lub
prowadzenia negocjacji w związku z realizacją takiego celu.

Ponadto, w każdym czasie możemy przekazać Państwa dane każdemu uprawnionemu organowi żądającemu ujawnienia Państwa danych
w celach regulacyjnych lub na podstawie Przepisów Prawa Przyjmują Państwo również do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że wszelkie informacje
przekazywane w związku z formularzami umownymi i inne istotne informacje mogą być przez nas przekazywane naszym Podmiotom Powiązanym
we wszystkich wyżej wymienionych celach.
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W każdym czasie możemy przekazać Państwa dane:

Przekazywanie Państwa danych do państw trzecich
Możemy przekazywać Państwa dane do państw położonych poza Polską i Europejskim Obszarem Gospodarczym, w których przepisy o ochronie danych
mogą nie stawiać tak daleko idących wymagań jak przepisy polskie. W takim wypadku będziemy stosować odpowiednie środki zabezpieczające
w celu zapewnienia Państwa danym odpowiedniej ochrony, w szczególności poprzez wykorzystywanie standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych przez Komisję Europejską. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat stosowanych środków prosimy o kontakt pod adresem:
EUDataProtectionOffice@elavon.com.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak obowiązuje nasza umowa z Państwem oraz tak długo, jak będziemy potrzebować Państwa
danych do celów regulacyjnych lub dowodowych po wygaśnięciu Państwa umowy.

Państwa prawa
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobom fizycznym przysługują następujące prawa:
•

prawo do dostępu do ich danych osobowych oraz żądania określonych informacji o zasadach ich przetwarzania oraz kopii tych danych
osobowych;

•

prawo do żądania, abyśmy usunęli lub poprawili wszelkie przechowane przez nas dane o tych osobach, które są nieprawidłowe;

•

prawo do żądania usunięcia danych w określonych przypadkach;

•

prawo do przenoszenia danych (jest to prawo do żądania udostępnienia Państwa danych w powszechnie używanym formacie elektronicznym
w przypadkach, gdy dane zostały udostępnione przez osobę fizyczną, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda lub niezbędność
do wykonania umowy);

•

prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych przypadkach;

•

prawo do zaprzestania wykorzystywania Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego; oraz

•

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego w Unii Europejskiej) jeżeli uważają
Państwo, że Państwa dane nie były przetwarzane w sposób zgodny z wymaganiami przepisów o ochronie danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli pragną Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem: EUDataProtectionOffice@elavon.com.

PRZEKAZANIE INFROMACJI DOTYCZĄCYCH INNYCH OSÓB
Jeżeli w Formularzu Umowy wskazano dane osobowe także innych osób, Akceptant powinien wyjaśnić tym osobom, których dane zostały wskazane
(“Inne Osoby”) kategorie ujawnionych danych osobowych a także rodzaje i reguły przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Formularzu
Umowy i Warunkach. To wyjaśnienie powinno zostać przekazane Innym Osobom przed złożeniem Formularza Umowy wraz z Załącznikami
do Elavon.

PODMIOTY DOSTARCZAJĄCE INFORMACJI KREDYTOWYCH I INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ
PRZECIWDZIAŁANIEM NADUŻYCIOM FINANSOWYM

Podmioty dostarczające informacji kredytowych i inne odpowiednie podmioty, z których usług korzystamy, będą zbierać informacje w celu udzielenia
odpowiedzi na zapytania kredytowe. Podmioty te będą odnotowywać wszelkie zapytania kredytowe w swoich aktach.
To ważne, aby przekazywali Państwo prawidłowe informacje. Będziemy weryfikować informacje na Państwa temat oraz na temat innych osób
u organów zajmujących się przeciwdziałaniem przestępczości i w przypadku przekazania przez Państwa nieprawdziwych lub nieprawidłowych
informacji oraz podejrzenia oszustwa odnotujemy tę okoliczność. Możemy udostępniać informacje na Państwa temat oraz informacje dotyczące
sposobu powadzenia przez Państwa działalności i dysponowania rachunkiem na rzecz tego rodzaju organów. Takie informacje mogą być
wykorzystywane przez innych kredytodawców do podejmowania decyzji w Państwa sprawach lub w sprawach osób, z którymi łączą Państwa
powiązania finansowe. Informacje te mogą być również wykorzystywane w celu przeciwdziałania przestępstwom finansowym i praniu pieniędzy.

Elavon Financial Services Designated Activity Company z siedzibą w Loughlinstown, hr. Dublin, Irlandia, zarejestrowana pod numerem 418442, o kapitale zakładowym w wysokości 6.400.001,00 euro, działająca na terytorium
Polski poprzez Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17,
02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825.
Elavon Merchant Services jest nazwą handlową Elavon Financial Services DAC.
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W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi nakierowanymi na przeciwdziałanie przestępstwom
finansowym, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w celu umożliwienia nam rozpatrzenia Państwa wniosku o zawarcie umowy z Elavon,
jesteśmy zobowiązani uzyskać, zweryfikować i zachować informacje identyfikujące każdą osobę wnoszącą o rozpoczęcie świadczenia na jej rzecz
Akceptacji Kart przez Elavon. Będziemy poszukiwać informacji na Państwa temat oraz na temat Innych Osób u podmiotów dostarczających informacji
kredytowych a także w innych źródłach w celu weryfikacji Państwa tożsamości oraz tożsamości Innych Osób. Alternatywnie możemy poprosić Państwa
o dostarczenie środków identyfikacji w postaci materialnej. Przed zaakceptowaniem przez nas formularza umownego i co pewien czas po jego
zaakceptowaniu możemy badać działalność osobistą i biznesową oraz otoczenie Akceptanta, każdego z jego przedstawicieli oraz innych osób
zarządzających, wspólników, beneficjentów rzeczywistych, a także uzyskiwać raporty kredytowe lub inne raporty dotyczące działalności każdej
z tych osób, które uznamy za niezbędne w celu rozważenia zaakceptowania formularza umownego i kontynuowania współpracy.

