
 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W wykonaniu obowiązków wynikających z 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) („RODO”), poniżej przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania 

danych osobowych w ramach usług świadczonych przez Euronet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w 

ramach serwisu do obsługi wpłat na zarejestrowane rachunki oraz w ramach świadczenia usługi wpłat przez 

Euronet Payment Services z siedzibą w Londynie . 

Administratorem danych osobowych podanych w ramach rejestracji i korzystania z serwisu do obsługi wpłat 

na zarejestrowane rachunki, dostępnego pod adresem www.mojwplatomat.pl („Serwis”), obejmujących dane 

identyfikacyjne oraz kontaktowe, numer rachunku bankowego oraz nazwę firmy Klienta oraz dane 

identyfikacyjne osób reprezentujących Klienta niebędącego osobą fizyczną,  a także dane identyfikacyjne 

wpłacającego oraz numer przypisanej do niego karty płatniczej  jest Euronet Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000030408 do rejestru 

przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5261030333, REGON 011163179, o kapitale zakładowym w  wysokości 

57 904 000 PLN („Euronet”). Administratorem danych osobowych podanych w ramach rejestracji oraz 

korzystania z Serwisu, obejmujących dane identyfikacyjne, adres, numer rachunku bankowego, obywatelstwo, 

źródło dochodów, przyczynę dokonywania wpłat, informację o statusie Klienta jako osoby zajmującej 

eksponowane stanowisko polityczne, dane identyfikacyjne oraz numer karty wpłacającego, a w przypadku 

Klienta niebędącego osobą fizyczną - dane identyfikacyjne osób reprezentujących Klienta, jest Euronet 

Payment Services Limited, Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, Londyn W1U 7EU, Wielka Brytania 

(„EPS”). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Euronet lub EPS można 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres dpo@euronetworldwide.com. Podanie danych 

jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do rejestracji w Serwisie oraz realizacji wpłat.  

Dane osobowe przetwarzane są przez Euronet w celu dokonania na wniosek Klienta rejestracji w Serwisie i 

świadczenia usług w ramach Serwisu zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Klientem i 

Euronet. EPS przetwarza dane osobowe dla celów realizacji wpłat.  Podstawę przetwarzania danych osobowych 

stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Dane przetwarzane są także w celu realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Euronet oraz EPS, 

obejmujących ewentualne dochodzenie i obronę przed roszczeniami mogącymi wynikać odpowiednio z 

korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu oraz realizacji wpłat, a także – w przypadku Euronet – 

marketingu produktów i usług Euronet lub podmiotów, z którymi Euronet współpracuje, w przypadku 

udzielenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących usług tych 

podmiotów. Dane osobowe przetwarzane będą ponadto dla celów wykonania obowiązków ciążących 

odpowiednio na Euronet oraz EPS wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).  

Odbiorcami danych będą podmioty świadczące na rzecz Euronet lub EPS usługi w zakresie realizacji opisanych 

wyżej celów przetwarzania. EPS lub Euronet mogą przekazywać dane osobowe do państw trzecich (poza 

Europejski Obszar Gospodarczy), w tym w przypadkach, gdy będzie to pochodną wymogów korporacyjnych 

lub charakterystyki usług wspomagających świadczenie usług na rzecz Klienta. Przekazanie danych nastąpi w 

takim przypadku każdorazowo na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom 

ochrony danych w państwie, do którego następuje przekazanie, albo też w oparciu o przewidziane w RODO 

odpowiednie zabezpieczenia – w tym prawnie wiążący i egzekwowalny instrument między organami lub 
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podmiotami publicznymi, wiążące reguły korporacyjne, albo też standardowe klauzule  umowne w zakresie 

ochrony danych przyjęte lub zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z postanowieniami RODO. W 

przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, osoba, której dane dotyczą, może uzyskać od Euronet 

lub EPS kopię stosownych dokumentów stanowiących zabezpieczenie przekazania danych do tego państwa 

trzeciego. 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres odpowiednio obowiązywania umowy o świadczenie usług w 

ramach Serwisu lub realizacji wpłaty, a po upływie tego okresu – do czasu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń oraz ustania obowiązków w zakresie przechowywania danych wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, w tym właściwych przepisów o rachunkowości oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu. W zakresie, w jakim podstawę przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane 

dotyczą, dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania udzielonej zgody. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jej danych dokonywanego w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, w tym dla 

celów marketingu bezpośredniego. W przypadku, jeśli przetwarzanie danych następuje w oparciu o udzieloną 

zgodę, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.  

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w 

przypadku, jeśli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 


