Nota informacyjna
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Czerniakowskiej 87A, 00-718 Warszawa (dalej „PSP”).
Dane kontaktowe:
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@blik.com, lub pisemnie
(adres siedziby administratora). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
się skontaktować poprzez email: iod@blik.com lub pisemnie (adres siedziby administratora).
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane w
celu:
Udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone bez lub za pośrednictwem formularza kontaktowego –
podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadnionych interes administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie.
Okres przez który dane będą przechowywane:
Dane zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi na założone zapytanie.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Pan
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie w jakim
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na
podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu
administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw
należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane
kontaktowe wskazane są wyżej.

