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Informacje wstępne 
 

Nazwa dokumentu Wersja Data przyjęcia  

Polityka prywatności 1.0  

 
Szanując prawo do prywatności, Billon Solutions Sp. z o.o. (dalej: „Billon”) 
przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi 
przepisami prawa.  
Billon zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli ich poufność, 
dostępność, integralność, a także rozliczalność prowadzonych przez siebie 
działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, w ramach 
niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje 
dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie 
Rozporządzenia 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, dalej: 
„RODO”).  

 

Administrator danych 
 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach 
przetwarzania danych osobowych jest: 

Lp. Spółka Cel przetwarzania 

1. Billon Solutions Sp. z o.o. Kontakt, Usługa Pieniądza Elektronicznego, 
Akwizycja 

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się 
Państwo z nami skontaktować za pośrednictwem poniżej wymienionych kanałów 
komunikacji:  

Lp. Spółka Adres Adres email 

1. Billon Solutions Sp. z o.o. Warszawa (02-901)  
pl. Bernardyński 2 

kontakt@billonsolutio
ns.com 

 

 

Billon przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego 
wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
pod adresem poczty elektronicznej  iod@billonsolutions.com.  
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Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania 

W zależności od Państwa relacji z nami, realizując swoje funkcje biznesowe 
przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i zakresie zgodnie z tabelką 
poniżej 

Lp. 
Cel przetwarzania oraz 
podstawa prawna 

Zakres danych  
Okres 
przechowywania 
danych 

Billon Solutions Sp. z o.o. 
1. W odniesieniu do osób, 

które skierowały 
zapytanie za 
pośrednictwem 
zakładki „Kontakt” 
(Kategoria Kontakt) - 
udzielenia odpowiedzi 
na Państwa zapytanie 
Podstawa prawna 
przetwarzania: art. 6 ust. 
1  
lit. f RODO 
 
 

Dane osobowe są 
przetwarzane w 
zakresie 
odpowiadającym 
celowi ich 
przetwarzania, a w 
szczególności są to:  
● adres e-mail,  
● inne dane osobowe 

zawarte w 
zapytaniu, 

● informacje zebrane 
z publicznie 
dostępnych źródeł 
takich jak listy 
sankcyjne, listy 
osób  na 
eksponowanych 
stanowiskach 
politycznych 

Do czasu wycofania 
zgody lub wniesienia 
sprzeciwu, tj. 
okazania nam w 
dowolny sposób, że 
nie życzą sobie 
Państwo pozostawać 
z nami w kontakcie i 
otrzymywać 
informacji o 
podejmowanych 
przez nas działaniach. 
Po wycofaniu zgody 
lub wyrażeniu 
sprzeciwu, dane 
osobowe mogą być 
przechowywane na 
potrzeby 
wykazywania 
prawidłowości 
spełnienia 
obowiązków 
prawnych 
spoczywających na 
Billon lub do czasu 
upływu terminów 
przedawnienia 
roszczeń, w 
zależności, który 
termin jest dłuższy. 

2. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób 
znajdujących się na 
terenie organizacji oraz 
ochrony mienia  
Podstawa prawna 
przetwarzania: art. 6 
ust. 1 lit. f RODO 

W celu ustalenia, 
dochodzenia i obrony 
roszczeń  

Dane osobowe są 
przetwarzane w 
zakresie 
odpowiadającym 
celowi ich 
przetwarzania, a w 
szczególności są to: 
● imię i nazwisko, 
● nazwa firmy 
 

Państwa dane 
osobowe, będą 
przechowywane 
przez okres do trzech 
miesięcy, zaś jeśli 
będzie to niezbędne 
do ustalenia, 
dochodzenia lub 
obrony roszczeń – do 
czasu ostatecznego 
zaspokojenia 
dochodzonych 
roszczeń lub upływu 
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Podstawa prawna 
przetwarzania: art. 6 
ust. 1 lit. f RODO; 

terminu ich 
przedawnienia. 

3.  W celu realizacji umowy 
z Kontrahentem lub 
podjęcia działań przed 
zawarciem umowy, na 
żądanie Kontrahenta  
Podstawa prawna 
przetwarzania: art. 6 
ust. 1 lit. b RODO – jeśli 
jesteś Kontrahentem; 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 
jeśli jesteś osobą 
działającą w imieniu lub 
na rzecz Kontrahenta), 

W celu prowadzenia 
rozliczeń, księgowości i 
sprawozdawczości 
finansowej 
Podstawa prawna 
przetwarzania: art. 6 
ust. 1 lit. c i f RODO. 

 

Co do zasady, 
przetwarzamy dane 
podawane przez 
Państwa. Jeśli nie 
podawali nam 
Państwo swoich 
danych, to 
pozyskaliśmy je od 
naszego Kontrahenta 
lub od osoby 
działającej w imieniu 
lub na rzecz naszego 
Kontrahenta. Dane 
osobowe 
pozyskujemy w 
zakresie niezbędnym 
do zawarcia i 
realizacji umowy, przy 
czym najczęściej są 
to:   
● imię, nazwisko, 
● adres pocztowy, 
● adres e-mail,  
● nr telefonu,  
● dane dotyczące 

zamówienia, 
● dane do faktury.  
W przypadku 
zawarcia umowy w 
formie pisemnej, 
przetwarzamy także 
nr PESEL lub nr 
dowodu osobistego. 
W przypadku 
współpracy w 
systemie 
informatycznym – 
także login, hasło 
oraz historię 
współpracy. 

Państwa dane 
osobowe będą 
przechowywane 
przez okres 
wymagany 
przepisami prawa lub 
do czasu upływu 
terminów 
przedawnienia 
roszczeń 
wynikających z 
umowy z 
Kontrahentem – w 
zależności, który 
okres jest dłuższy. 
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4. W celu zapewnienia 
funkcjonalności strony 
internetowej i 
ułatwienia korzystania z 
serwisu  
Podstawa prawna 
przetwarzania: art. 6 
ust. 1 lit. b i f RODO; 
szczegóły na temat 
wykorzystania plików 
cookie znajdują się w 
dalszej części polityki,  

W celu realizacji 
obowiązków 
wynikających z 
przepisów prawa, w 
szczególności Prawa 
telekomunikacyjnego i 
ustawy o świadczeniu 
usług drogą 
elektroniczną  
Podstawa prawna 
przetwarzania: art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 

W celu realizacji 
uzasadnionego interesu 
Administratora, 
polegającego na 
marketingu własnych 
produktów i usług  
Podstawa prawna 
przetwarzania: art. 6 
ust. 1 lit. f RODO), a w 
przypadku wyraźnej 
zgody – także 
produktów i usług firm 
współpracujących z 
Administratorem (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO), przy 
wykorzystaniu 
następujących form 
komunikacji: 
- newsletter (wysyłka 
biuletynu 
informacyjnego), 
- rozmowy głosowe 
(marketing 
telefoniczny), 

Przetwarzamy dane 
podawane przez 
Państwa. Jeśli nie 
podawali nam 
Państwo swoich 
danych, to ich 
źródłem jest 
[podmiot, który 
dysponował 
wyrażoną przez 
Państwa zgodą na 
ich udostępnienie na 
rzecz Administratora, 
lub inną ważną 
podstawą prawną]. W 
tym przypadku, 
pozyskane dane 
osobowe obejmują 
dane niezbędne do 
prowadzenia danego 
rodzaju działań 
marketingowych 
(typowo są to imię, 
nazwisko, adres e-
mail, nr telefonu i/lub 
adres 
korespondencyjny). 

Państwa dane 
osobowe będą 
przechowywane do 
czasu wycofania 
zgody lub wniesienia 
sprzeciwu, tj. 
okazania nam w 
dowolny sposób, że 
nie życzą sobie 
Państwo pozostawać 
z nami w kontakcie i 
otrzymywać 
informacji o 
podejmowanych 
przez nas działaniach. 
Po wycofaniu zgody 
lub wyrażeniu 
sprzeciwu, dane 
osobowe mogą być 
przechowywane na 
potrzeby 
wykazywania 
prawidłowości 
spełnienia 
obowiązków 
prawnych 
spoczywających na 
Administratorze lub 
do czasu upływu 
terminów 
przedawnienia 
roszczeń, w 
zależności, który 
termin jest dłuższy. W 
przypadku zawarcia z 
Administratorem 
umowy (np. w 
zakresie świadczenia 
usług drogą 
elektroniczną lub 
korzystania ze sklepu 
internetowego), dane 
osobowe będą 
przetwarzane przez 
czas trwania umowy, 
a po jej zakończeniu 
do upływu terminów 
przedawnienia 
wynikających z niej 
roszczeń. 
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- przesyłania informacji 
handlowej (wiadomości 
e-mail), 

- przesyłania informacji 
handlowej (wysyłka 
sms), 
- wysyłki materiałów 
promocyjnych pocztą 
tradycyjną, 

W celach wskazanych w 
treści zgód na 
przetwarzanie danych 
osobowych - jeśli takie 
zgody były wyrażane 
Podstawa prawna 
przetwarzania: art. 6 
ust. 1 lit. a RODO. 

Dane osobowe 
przetwarzamy także w 
związku z realizacją 
pozostałych 
uzasadnionych 
interesów 
administratora 
Podstawa prawna 
przetwarzania:  art. 6 
ust. 1 lit. f RODO: 

W celu ustalenia, 
dochodzenia i obrony 
roszczeń. 

W celach 
statystycznych, 
związanych z poprawą 
efektywności pracy, 
jakości świadczonych 
usług i dostosowaniem 
ich do odbiorców. 

5. W odniesieniu do osób, 
do których nasi Klienci 
złożyli dyspozycję 
transferu Pieniądza  
Elektronicznego i które 
nie odebrały tego 
transferu (Kategoria 
Odbiór):  
● poinformowania 

Państwa o możliwości 

Dane osobowe są 
przetwarzane w 
zakresie 
odpowiadającym 
celowi ich 
przetwarzania, a w 
szczególności są to:  
● adres e-mail,  

Do upływu terminów 
przedawnienia 
wynikających z niej 
roszczeń 
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odbioru Pieniądza 
Elektronicznego,  

● rozstrzygania 
ewentualnych 
reklamacji i sporów, 
dochodzenia praw 
oraz  wykazywania 
zasadności wniesienia 
lub obrony roszczeń, 

● zapewnienia 
przestrzegania 
obowiązku 
prowadzenia 
działalności zgodnie z 
wymaganiami 
dotyczącymi 
wydawania i wykupu 
Pieniądza 
Elektronicznego, 
w  szczególności 
Państwa środków oraz 
realizacji przepisów 
dot. 
przeciwdziałania  prani
u pieniędzy i 
finansowaniu 
terroryzmu, co może 
obejmować 
identyfikację  i 
weryfikację Państwa 
tożsamości lub 
tożsamości Państwa 
reprezentantów 
i  administratorów oraz 
zautomatyzowane 
sprawdzenie Państwa 
danych  identyfikacyjn
ych na stosownych 
listach sankcyjnych,  

● zapewnienia 
zgodności z innymi 
wymogami prawnymi, 
w 
szczególności  dotyczą
cymi prowadzenia 
dokumentacji 
sprzedaży do celów 
podatkowych 
lub  wysyłania 
powiadomień oraz 
innych informacji tak 
jak wymaga tego 
prawo,  

● inne dane osobowe 
zawarte w 
zapytaniu, 

● imię i nazwisko, 
numer telefonu,  

● dane dot. zleconej 
do Państwa 
dyspozycji transferu 
Pieniądza 
Elektronicznego, 

● informacje zebrane 
z publicznie 
dostępnych źródeł 
takich jak listy 
sankcyjne, listy 
osób  na 
eksponowanych 
stanowiskach 
politycznych 
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● utrzymania 
bezpieczeństwa oraz 
ochrony naszych 
produktów, usług oraz 
stron  internetowych 
lub innych systemów, 
zapobiegania oraz 
wykrywania 
zagrożeń  dla 
bezpieczeństwa, 
oszustw oraz innych 
działań przestępczych 
lub  szkodliwych. 

Podstawa prawna 
przetwarzania: art. 6 
ust. 1 lit. b RODO 

6. W odniesieniu do osób, 
które zawarły umowę o 
świadczenie usługi 
Pieniądza  Elektroniczne
go (Kategoria 
Świadczenie Usługi) : 
● umożliwienia Państwu 

korzystania z usługi 
Wirtualnego 
Rachunku Pieniądza 
Elektronicznego oraz 
wykonywania 
zleconych przez 
Państwa poleceń 
płatniczych, 

● rozstrzygania 
ewentualnych 
reklamacji i sporów, 
dochodzenia praw 
oraz wykazywania 
zasadności wniesienia 
lub obrony roszczeń, 

● zapewnienia 
przestrzegania 
obowiązku 
prowadzenia 
działalności zgodnie z 
wymaganiami  
dotyczącymi 
wydawania i wykupu 
Pieniądza 
Elektronicznego, w 
szczególności Państwa  
środków oraz realizacji 
przepisów dot. 
przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i 

Dane osobowe są 
przetwarzane w 
zakresie 
odpowiadającym 
celowi ich 
przetwarzania, a w 
szczególności są to:  
● informacje 

kontaktowe takie 
jak imię i nazwisko, 
numer telefonu, 
adres e-mail, login 
Wirtualnego 
Rachunku 
Pieniądza 
Elektronicznego,  

● Dane weryfikujące 
tożsamość (w 
przypadku 
przeprowadzenia 
procedury KYC / 
KYB)  takie jak 
PESEL lub data 
urodzenia, państwo 
urodzenia, 
obywatelstwo, 
adres  
zamieszkania, skan 
lub kopia dowodu 
osobistego lub 
paszportu, 
zdjęcie/nagranie 
twarzy,  firma 
prowadzonej 
działalności i NIP, 
REGON, kody PKD 
prowadzonej 

Dane osobowe będą 
przetwarzane przez 
czas trwania umowy, 
a po jej zakończeniu 
do upływu terminów 
przedawnienia 
wynikających z niej 
roszczeń. 
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finansowaniu  
terroryzmu, co może 
obejmować 
identyfikację i 
weryfikację Państwa 
tożsamości lub  
tożsamości Państwa 
reprezentantów i 
administratorów oraz 
zautomatyzowane  
sprawdzenie Państwa 
danych 
identyfikacyjnych na 
stosownych listach 
sankcyjnych,  

● zapewnienia 
zgodności z innymi 
wymogami prawnymi, 
w szczególności 
dotyczącymi 
prowadzenia 
dokumentacji 
sprzedaży do celów 
podatkowych lub 
wysyłania 
powiadomień  oraz 
innych informacji tak 
jak wymaga tego 
prawo,  

● utrzymania 
bezpieczeństwa oraz 
ochrony naszych 
produktów, usług oraz 
stron internetowych 
lub innych systemów, 
zapobiegania oraz 
wykrywania zagrożeń 
dla bezpieczeństwa, 
oszustw oraz innych 
działań przestępczych 
lub szkodliwych,  

● monitorowania 
sposobu korzystania 
przez Państwa z 
udostępnionych przez 
nas produktów, usług 
oraz stron 
internetowych lub 
innych systemów w 
celu optymalizacji ich  
funkcjonowania, 

● informowania 
Państwa, w 

działalności, numer  
uzyskania 
pozwolenia, 
zezwolenia lub 
licencji na 
prowadzenie 
określonej 
działalności, 

● Dane dot. operacji 
finansowych takie 
jak otrzymywanie i 
wykup Pieniądza 
Elektronicznego 
oraz inne 
zrealizowane 
transakcje 
płatnicze, w tym 
transakcje przekazu 
pieniężnego, numer 
rachunku  
bankowego,  

● informacje zebrane 
z publicznie 
dostępnych źródeł 
takich jak listy 
sankcyjne, listy osób  
na eksponowanych 
stanowiskach 
politycznych,  

● jeśli jest to 
wymagane w celu 
zachowania 
zgodności z 
prawem: informacje 
na  temat istotnych 
oraz ważnych 
sporów sądowych 
lub innych 
postępowań 
sądowych  
przeciwko Państwu 
lub związanej z 
Państwem stronie 
trzeciej oraz 
informacje na 
temat  wzajemnych 
relacji z Państwem, 
które mogą okazać 
się istotne dla celów 
ochrony  
konkurencji.  
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przypadkach kiedy jest 
to dozwolone i zgodne 
z prawem,  w ramach 
obecnej relacji 
biznesowej, o 
produktach oraz 
usługach oferowanych 
przez  Billon, które są 
podobne lub związane 
z tymi wcześniej już 
zakupionymi lub 
używanymi  w ramach 
tej relacji biznesowej. 

Podstawa prawna 
przetwarzania: art. 6 
ust. 1 lit. b RODO 

 

UWAGA: Występują także sytuacje, w których nasza organizacja jest podmiotem 
przetwarzającym dane, a Administratorem – podmiot, w imieniu którego 
przetwarzamy dane. W razie występowania takiej sytuacji, informacje o 
przetwarzaniu, otrzymacie Państwo od tego Administratora. 

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych 
osobowych na stronie internetowej 
 

Pliki cookie 

Strona internetowa  gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje 
zawarte w plikach cookie. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookie (tzw. 
„ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookie 
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie 
wykorzystywane są w celu: 

● dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika 
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności 
pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu 
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 
indywidualnych potrzeb; 

● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 
struktury i zawartości; 

● utrzymania sesji użytkownika serwisu; 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie: 

● „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych 
w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane 
do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookie 
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służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane 
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu 

● „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji 
o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

● „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych 
przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. 
w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, 
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

● „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści 
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie 
dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookie, 
Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej 
decydujące o użyciu plików cookie. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą 
wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu 
końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez 
współpracujących z Billon reklamodawców oraz partnerów. Billon informuje, iż 
podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookie na urządzeniu 
końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest 
Administrator. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików 
cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Więcej informacji o plikach cookie dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu 
przeglądarki internetowej. 

Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie 
obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. 
Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookie oznacza zgodę 
na przechowywanie przez Administratora informacji o których mowa powyżej, 
zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 
(Dz.U.2020.0.576). 

Hotjar  

Korzystamy również z narzędzia Hotjar, które tworzy mapy kliknięć, bada jak 
bardzo użytkownicy są zaangażowani na stronie (pod kątem jej przewijania). 
Narzędzie może również być wykorzystywane do rejestrowania zachowania 
użytkownika na stronie. 

Logi serwera 

● Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, 
na którym przechowywana jest Strona. 

● Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 
Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje 
o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta 
Użytkownik. 

● Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

● Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami 
korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora 
w celu identyfikacji Użytkownika. 
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● Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący 
do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu 
poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

 

Odbiorcy danych 
 

W związku z prowadzoną działalnością, Billon będzie ujawniać Państwa dane 
osobowe następującym podmiotom: 

a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków 
prawnych, 

b) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze 
zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów 
teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podwykonawcom, 
podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom, przy 
czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z 
Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, 

c) podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe lub prawne – w 
zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub 
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, 

d) firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w 
zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych 
nośnikach, 

e) klientom organizacji – jeśli jest to niezbędne do ich obsługi, 

f) bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym 
i płatniczym - w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, 

g)  pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu 
organizacji. 

 

Prawa przysługujące każdej osobie, której dane 
przetwarzamy 
 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje 
prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych,  

b) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych (z zastrzeżeniem, iż 
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem) 

c) sprostowania swoich danych osobowych, 

d) usunięcia swoich danych osobowych, 

e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
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f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych 
(zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego 
przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją), 

g) przenoszenia swoich danych osobowych. 

 

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: 
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.   

https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
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Dobrowolność podania danych 
 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej 
działalności oraz wywiązania się przez Billon z wymogów prawa. W pozostałym 
zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Billon danych w celach 
marketingowych) podanie danych jest dobrowolne. 

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych 
 

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
czyli co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. Przekazanie 
danych do państwa trzeciego może mieć jednak miejsce wyłącznie wtedy, 
gdy (z zastrzeżeniem innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa) 
spełnione są warunki zagwarantowania odpowiedniego stopnia ochrony osób 
fizycznych, zagwarantowane w RODO, np. z podmiotem otrzymującym dane 
zawarto umowę zawierającą standardowe klauzule umowne wymagające 
określonego stopnia ochrony danych osobowych. Jednakże w określonych 
sytuacjach może dojść do przekazania danych do państwa trzeciego w 
szczególności, gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między 
osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie 
środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, jak również gdy przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub 
wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między 
administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną. 

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany 
 

Jeśli Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie 
takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści regulaminu, 
umowy lub klauzuli zgody, o której wyrażenie zwracamy się w odrębnym 
oświadczeniu. 
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