Polityka prywatności i cookies
Ogólne informacje
W PayPo (PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000575158, dalej „PayPo”) wiemy, jak ważna
jest ochrona Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane z największą
starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych.
Polityka prywatności i cookies (dalej Polityka) została opracowana w oparciu o wymogi Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „RODO”), a w szczególności art.
13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, a także regulacji
krajowych w zakresie ochrony danych osobowych. Danymi osobowymi (dane) są wszelkie informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą).
Polityka prywatności i cookies wyjaśnia w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe na naszej
stronie internetowej oraz jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych przez PayPo. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki – chcemy, aby Twój wybór
korzystania z serwisu PayPo był w pełni świadomy.
Polityka ma zastosowanie do przetwarzania danych użytkowników korzystających z serwisu PayPo.
W przypadku, gdy skorzystasz z naszych usług lub podejmiesz działania dążące do skorzystania z nich,
dodatkowo
będą
miały
zastosowanie
klauzule
informacyjne
przygotowane
przez nas dla poszczególnych usług, co jest w zgodzie z zasadą przejrzystości określoną w RODO. Pełna
lista klauzul informacyjnych dostępna jest pod linkiem:
https://paypo.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych (dalej Administrator) jest: PayPo Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 1 075 650,00 złotych, NIP: 521-37-05-997,
REGON: 362485126.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?
1. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować możesz to zrobić pod wskazanym adresem
PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez email: bok@paypo.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować
się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, listownie na adres: PayPo Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?
1. W celu zapewnienia możliwości kontaktu przez serwis udostępniono formularz kontaktowy dla
przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z PayPo.

Za pośrednictwem serwisu możesz poprosić o warunki nawiązania współpracy z PayPo. W celu
skorzystania z funkcji formularza kontaktowego należy podać co najmniej imię, nazwisko,
adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie danych zawartych w formularzach kontaktowych
jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem
możliwości wysłania zapytania do PayPo.
1. Dodatkowo PayPo w trakcie Twojej wizyty w naszym serwisie zbiera takie dane jak:










dane demograficzne (wiek, płeć),
dane geograficzne (język, lokalizacja),
adres IP urządzenia,
typ przeglądarki,
typ systemu operacyjnego,
dostawca sieci,
rodzaj urządzenia, z którego nawiązywane jest połączenie,
czas połączenia z serwisem,
inne, związane z Twoim zachowaniem na stronie.

Ponadto w ramach naszych usług możemy zbierać dodatkowe dane osobowe w zależności od tego
czego dotyczy poszczególna usługa. Więcej na ten temat znajdziesz w regulaminie poszczególnej
usługi.

Na jakiej podstawie i w jakich celach oraz jak długo PayPo może przetwarzać
Twoje dane osobowe?
Szczegółowy sposób, zakres i cele przetwarzania danych zostały opisane w Tabeli nr 1.
Tabela 1: Cele przetwarzania danych osobowych
CEL
PRZETWARZANIA
DANYCH

OPIS CELU

PODSTAWA PRAWNA

OKRES
PRZETWARZANIA
DANYCH

Obsługa Twojego
zapytania.

Kontaktujemy się z Tobą
w celu udzielenia
odpowiedzi na zadane
przez Ciebie pytanie/
prośbę.

Nasz prawnie
uzasadniony interes,
polegający na
przetwarzaniu Twoich
danych osobowych w
celu prowadzenia z
Tobą komunikacji (art.
6 ust. 1 lit.f RODO) –
jeżeli Twoje zapytanie
nie ma związku z
umową.

Do momentu
udzielenia odpowiedzi
na zadane przez Ciebie
pytanie/prośbę, a
następnie do
momentu
przedawnienia
ewentualnych
roszczeń.

Obsługa Twojego
zapytania w związku
ze świadczoną przez
nas usługą, której
jesteś stroną.

Kontaktujemy się z Tobą
w celu udzielenia
odpowiedzi na zadane
przez Ciebie pytanie/
prośbę.

Umowa lub działania
podejmowane na
Twoje żądanie,
zmierzające do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1
lit. b RODO) – w
przypadku, gdy Twoje
zapytanie dotyczy
umowy, której

Do momentu
udzielenia odpowiedzi
na zadane przez Ciebie
pytanie/prośbę, a w
przypadku zawarcia
umowy przez okres jej
trwania lub do
momentu
przedawnienia

jesteśmy lub możemy
być stroną.

ewentualnych
roszczeń.

Cele analityczne i
sprawozdawcze.

Aby móc rozwijać nasze
usługi analizujemy
przekrojowe dane
użytkowników.

Nasz prawnie
uzasadniony interes,
polegający na
przetwarzaniu danych
we wskazanym obok
celu (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

Do momentu
wyrażenia sprzeciwu
wobec przetwarzania
jednak nie dłużej niż
przez 24 miesiące.

Prowadzenie
działań
marketingowych.

W celu promowania
naszych usług
wyświetlamy
użytkownikom reklamy
(w tym profilowane).

Nasz prawnie
uzasadniony interes,
polegający na
przetwarzaniu danych
w celu prowadzenia
działań
marketingowych
dotyczących naszych
usług (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

Do momentu zmiany
Twoich preferencji
wobec takiego
przetwarzania.

Prowadzenie
działań
technicznych
mających na celu
prawidłowe
funkcjonowanie
strony.

W celu
zapamiętania ustawień
technicznych dla
użytkowników, a także
rozwiązywania problemu.

Nasz prawnie
uzasadniony interes,
polegający na
przetwarzaniu danych
w zapewnieniu
bezpieczeństwa oraz
prawidłowego
funkcjonowania
serwisu (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).

Szczegółowe okresy
przechowywania
danych dostępne są w
Tabeli 2.

Komu możemy powierzyć Twoje dane osobowe?
Przez podmiot przetwarzający należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę
lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. W przypadku
powierzenia danych podmiot przetwarzający otrzymuje dane osobowe na podstawie umowy
powierzenia zawartej z Administratorem.
PayPo korzysta z usług zewnętrznych dostawców, takich jak:
1. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi
hostingowe;
2. podmioty świadczące usługi w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników;
3. podmioty świadczące usługi call-center;
4. podmioty świadczące usługi w zakresie wspomagania PayPo w realizacji działań
marketingowych*;
5. podmioty świadczące usługi w zakresie wspomagania PayPo w realizacji działań
analitycznych*;

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami Administratora.
*W tych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną
umowę pomiędzy PayPo a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych
przyjęte przez Komisję Europejską.

Czy Twoje dane osobowe są bezpieczne?
Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika, a serwerem PayPo jest zaszyfrowana z użyciem
protokołu SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych.
Nasz system posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i próbą przejęcia
posiadanych danych.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych?
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:
1. prawo dostępu do treści swoich danych;
2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się
w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym
się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub
zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator
zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
5. prawo wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21
ust. 1 RODO); jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);
6. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie
ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących,
narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl
Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem
poczty tradycyjnej lub elektronicznej (ado@paypo.pl), bądź poprzez infolinię (+48 22 333 74 60).
PayPo w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych
w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać

wydłużony o kolejne dwa miesiące. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni
do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności
ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację
wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Czy dokonujemy profilowania?
W ramach serwisu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce,
jeśli zezwolisz na takie działania (przez odpowiednie ustawienia w zakresie plików cookies).
Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być
zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki
temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach serwisów internetowych, z których
korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.
Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie
skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Czy wykorzystujemy pliki cookies?
PayPo wykorzystuje również pliki typu Cookies w celu personalizacji przekazywanych treści
oraz w celach statystycznych.
Pliki cookies (ciasteczka) – to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym
użytkownika, zawierające informacje niezbędne do tego by strona internetowa, która je stworzyła,
została wyświetlona prawidłowo i dostosowana do preferencji użytkownika. Pliki cookies mogą być
odczytane tylko przez stronę internetową, która je utworzyła i są bezpieczne dla urządzenia, w którym
zostały zapisane.

W jakim celu PayPo używa plików cookies?
W serwisie PayPo wykorzystujemy techniczne, marketingowe oraz analityczne pliki cookies.
Wykorzystywanie plików cookies zależy od Twojego działania. Możesz samodzielnie zdecydować czy w
Twojej przeglądarce będą zapisywane analityczne oraz marketingowe pliki cookies za wyjątkiem
plików technicznych, które konieczne są do prawidłowego działania serwisu PayPo i zostaną zapisane
automatycznie.
Z dalszej części Polityki prywatności i cookies dowiesz się, jak możesz zarządzać tymi plikami.
Techniczne pliki cookies wykorzystujemy, aby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zapewnić prawidłowe funkcjonowanie serwisu,
poprawnie skonfigurować wybrane funkcje serwisu,
zapewnić bezpieczeństwo korzystania z serwisu,
uwierzytelniać użytkowników i utrzymać sesję transakcyjną w serwisie,
rozpoznać urządzenie użytkownika,
rozpoznać, czy na danej przeglądarce wyświetliliśmy już informacje o Polityce prywatności
i cookies.

Analityczne pliki cookies są niezbędne do ulepszania serwisu PayPo. Wykorzystujemy je m. in., aby:
1. prowadzić statystyki dotyczące odwiedzin w serwisie,
2. analizować zachowania użytkowników serwisu,
3. dostosować zawartość serwisu do preferencji użytkownika.

Marketingowe pliki cookies wykorzystujemy do:
1. poznawania Twoich preferencji,
2. wyświetlania dopasowanych do Ciebie treści marketingowych (targetowanie).
W tych celach wykorzystujemy narzędzia:


Google Analytics wraz z Google.pl, dostawca rozwiązania Google Ireland Limited, Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, które służy do analizy statystyk na stronach
internetowych i w aplikacji mobilnej, a także analizy zachowania użytkowników. Google
Analytics zbiera zanonimizowane dane, co uniemożliwia przyporządkowanie poszczególnych
informacji do określonej osoby. Narzędzie wykorzystuje pliki cookies do śledzenia interakcji
odwiedzających witrynę osób. Pliki te są wykorzystywane do przechowywania informacji
takich jak czas wizyty czy pochodzenie ruchu. W aplikacji mobilnej rejestrowane są zdarzenia,
które pozwalają na stworzenie raportów o naszej aplikacji mobilnej. Dalsze informacje
dostępne są w polityce prywatności Google Analytics.



Google Ads, którego dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Irlandia umożliwia monitorowanie efektywności reklam.



Firebase firmy Google Ireland Limited, Gordon House , Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
wykorzystujemy w naszej aplikacji mobilnej. Firebase pozwala nam analizować funkcjonalność
naszej aplikacji, a także analizować zachowanie naszych klientów korzystających z aplikacji
mobilnej. Firebase informuje nas o możliwych awariach w aplikacji, pozwala oceniać
wyświetlenia ekranu, ruch w aplikacji i skuteczność działań reklamowych, wspierając w ten
sposób rozwój naszej aplikacji. Google Firebase przechowuje w tych celach m.in. anonimowe
raporty o awariach, producencie i systemie operacyjnym telefonu komórkowego, ostatnich
wpisach rejestru zdarzeń, liczbę i czas trwania sesji, informacje o używanych systemach
operacyjnych i modelach urządzeń, regionie i zdarzeniach dotyczących kliknięć (click events).
Dalsze informacje dostępne są w polityce prywatności Firebase.



DoubleClick, którego dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA
94043-1351, United States. Celem tego narzędzia jest optymalizacja i wyświetlanie reklam.
DoubleClick jest wykorzystywany między innymi do wyświetlania i umieszczania reklam
istotnych dla użytkownika, a także do tworzenia lub ulepszania raportów dotyczących
kampanii reklamowych. Ponadto pliki cookies DoubleClick służą do uniknięcia wielokrotnego
wyświetlania tej samej reklamy. Pliki cookies DoubleClick nie zawierają danych osobowych,
natomiast mogą pobierać dodatkowe identyfikatory kampanii. Dalsze informacje dostępne
są w polityce prywatności.



Z pomocą Hotjar Ltd Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's
STJ 3141 Malta analizujemy Twoje zachowania na naszych stronach, takie jak czas spędzany na
poszczególnych stronach, przyciski, w które klikasz, linki, z których korzystasz itp. Robimy to w
celu optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika. W
ramach korzystania przez nas z tej usługi nie zbieramy danych, które wprowadzasz w
formularzach dostępnych w naszym serwisie. Poza metodami, o których mowa w polityce
prywatności i cookies możesz sprzeciwić się tworzeniu Twojego anonimowego profilu
oraz przechowywaniu informacji na Twój temat przez Hotjar, przechodząc do tej strony:
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. Dalsze informacje dostępne są w polityce
prywatności Hotjar.



Criteo, Criteo SA 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France pozwala nam na gromadzenie
i przechowywanie spseudonimizowanych informacji w celach marketingowych o zachowaniu
użytkowników podczas odwiedzin naszej strony i aplikacji mobilnej. Technologia Criteo
umożliwia nam dostosowanie treści do zainteresowań użytkownika i zwiększenie
zainteresowania naszymi produktami. Dalsze informacje dostępne są w polityce prywatności
Criteo.



YouTube, którego dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin
4, Irlandia jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo. Gdy wyświetlą
Państwo odpowiednią stronę, zintegrowany YouTube Player nawiązuje połączenie z serwisem
YouTube, aby plik wideo lub audio mógł zostać przesłany i odtworzony. Również dane są przy
tym przesyłane do serwisu YouTube jako podmiotu odpowiedzialnego. Dalsze informacje
dostępne są w polityce prywatności serwisu YouTube.



Facebook Ads, którego dostawcą jest Meta Platforms Ireland Limited (dawne: Facebook
Ireland Limited), 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland wraz z PayPo jest
Współadministratorem przetwarzania danych w ramach funkcji Facebook Pixel. Dzięki tej
usłudze możliwe jest wyświetlanie naszych reklam na portalu Facebook wyłącznie
użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami
lub którzy mają pewne wspólne cechy (np. zainteresowania usługami lub produktami),
Facebook Pixel pomaga nam również zrozumieć skuteczność reklam na portalu Facebook dla
celów statystycznych. W czasie wizyty użytkownika w naszej witrynie lub aplikacji mobilnej
funkcja Facebook Pixel tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób
serwer Facebook jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę lub aplikacje, a
Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook. Dalsze
informacje dostępne są w polityce prywatności Facebook.



Amazon, którego dostawcą jest Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg,
Luxembourg pomaga równoważyć nam obciążenie na stronie. Mechanizm równoważenia
obciążenia używa specjalnego pliku cookie do powiązania sesji z instancją, która obsłużyła
początkowe żądanie, ale postępuje zgodnie z czasem życia pliku cookie aplikacji określonym w
konfiguracji polityki. Więcej informacji znajdziesz w witrynie Amazon.

Jak długo PayPo używa plików cookies?
W serwisie PayPo wykorzystujemy pliki cookies sesyjne oraz trwałe. Jest to podział ze względu na czas,
na jaki pliki te są instalowane w przeglądarce użytkownika.
Sesyjne pliki cookies - ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej.
Trwałe pliki cookies – pozostające na urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku
lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Szczegółowe informacje w zakresie okresu ważności
poszczególnych plików znajdziesz w Tabeli nr 2 poniżej.
Tabela 2: Spis plików cookies
NAZWA

CEL

RODZAJ

PRZECHOWYWANIE

pp_sid

Pozwala określić ID sesji.

Techniczne

Sesja

PPC

Pomaga zapobiegać oszustwom.

Techniczne

2 lata

Hotjar

_hjAbsoluteSessionInProgress

Służy do wykrywania pierwszej sesji
przeglądania strony przez użytkownika.

Analityczne

Sesja

_hjFirstSeen

Identyfikuje pierwszą sesję nowego
użytkownika. Używany przez filtry nagrywania
do identyfikowania nowych sesji użytkownika

Analityczne

Sesja

_hjIncludedInSessionSample

Określa, czy użytkownik jest uwzględniany w
próbkowaniu danych zdefiniowany przez
dzienny limit sesji witryny.

Analityczne

30 min

_hjSessionUser_{site_id}

Ustawia się, gdy użytkownik po raz pierwszy
wejdzie na stronę. Utrzymuje identyfikator
użytkownika Hotjar, który jest unikalny dla tej
witryny.

Analityczne

365 dni

_hjSession_{site_id}

Przechowuje dane bieżącej sesji. Zapewnia, że
kolejne żądania w oknie sesji są przypisywane
do tej samej sesji.

Analityczne

30 min

_hjTLDTest

Umożliwia próbę określenia najbardziej ogólnej
ścieżki do plików cookies, której można użyć
zamiast nazwy hosta strony. Oznacza to, że
pliki cookies mogą być współużytkowane w
różnych subdomenach (jeśli ma to
zastosowanie). Po tym sprawdzeniu plik cookie
jest usuwany.

Analityczne

Sesja

_ga

Służy do przechowywania i zliczania odsłon.

Analityczne

2 lata

_gat_UA

Używany do odróżniania użytkowników.

Analityczne

10 min

_gali

Wykorzystywany przez Google Analytics do
określania, które linki na stronie zostały
kliknięte.

Analityczne

1 rok

_gcl_au

Służy do przechowywania i śledzenia konwersji.

Marketingowe

3 miesiące

OTZ

To plik cookie wykorzystywany przez Google
Analytics, który umożliwia zbiorczą analizę
osób odwiedzających Witrynę.

Analityczne

2 lata

SIDD

To zabezpieczający plik cookie, który chroni
dane użytkownika przed nieuprawnionym
dostępem.

Analityczne

Sesja

1P_JAR

Plik cookie służy do gromadzenia statystyk
witryny i śledzenia wskaźników konwersji.

Analityczne

2 lata

_gid

Służy do przechowywania i zliczania odsłon.

Analityczne

1 dzień

Google Analytics

Google.pl

NID

Wyświetlanie reklam Google użytkownikom,
którzy nie są zalogowani.

Marketingowe

6 miesięcy

test_cookie

Służy do sprawdzania, czy przeglądarka
użytkownika obsługuje pliki cookies.

Analityczne

1 dzień

SID
HSID

Połączenie tych plików cookies pozwala nam
blokować wiele rodzajów ataków, takich jak
próby kradzieży treści formularzy przesłanych
w usługach Google.

Marketingowe

Sesja

_fbp

Identyfikuje przeglądarki do celów dostarczania
usług reklamowych i statystyk związanych z
analizą witryny.

Marketingowe

90 dni

oo

Pomaga poznać preferencje osób którym
podoba się ich strona na Facebooku lub które
korzystają z ich aplikacji.

Marketingowe

5 lat

wd
dpr

Zapewnia optymalne korzystanie z serwisu np.
poprawnie odczytać rozdzielczość ekranu.

Analityczne

7 dni

sb

Pomaga zidentyfikować i zastosować
dodatkowe środki bezpieczeństwa, w
przypadku gdy ktoś spróbuje uzyskać dostęp do
konta na Facebooku bez autoryzacji.

Marketingowe

7 dni

datr

Służy do zapobiegania oszustwom.

Marketingowe

2 lata

ftctod

Służy do weryfikacji czasu spędzonego w naszej
witrynie.

Analityczne

12 miesięcy

YSC

Jest używany przez YouTube do
zapamiętywania danych wprowadzonych przez
użytkownika i kojarzenia działań użytkownika.
Ten plik cookie działa tak długo, jak długo
użytkownik ma otwartą przeglądarkę.

Marketingowe

Sesja

HSID
SSID
APISID
SAPISID

Te pliki cookies są używane przez Google do
wyświetlania spersonalizowanych reklam w
witrynach Google na podstawie ostatnich
wyszukiwań i wcześniejszych interakcji. Pliki
cookies HSID, SSID, APISID i SAPISID
umożliwiają Google zbieranie informacji o
użytkownikach filmów wideo udostępnianych
w serwisie YouTube.

Marketingowe

2 lata

VISITOR_INFO1_LIVE

Wykorzystywane do wykrywania i
rozwiązywania problemów z usługą.

Marketingowe

6 miesięcy

PREF

Służy do przechowywania informacji, takich jak
preferowana konfiguracja strony użytkownika

Marketingowe

8 miesięcy

Facebook Pixel

YouTube

oraz preferencje odtwarzania, takie jak
automatyczne odtwarzanie, odtwarzanie
losowe i rozmiar odtwarzacza.
DoubleClick

DSID

Służy do przechowywania preferencji
użytkownika.

Marketingowe

2 tygodnie

DSID

Używane przez Google DoubleClick do
rejestrowania i raportowania działań
użytkownika po obejrzeniu lub kliknięciu
reklamy w celu zmierzenia skuteczności
reklamy i prezentowania użytkownikowi
reklam dostosowanych do jego potrzeb.

Marketingowe

2 lata

criteo_write_test

Ustala unikalny identyfikator odwiedzającego,
który umożliwia reklamodawcom zewnętrznym
kierowanie do niego odpowiednich reklam.

Marketingowe

1 dzień

cto_tld_test

Służy do identyfikacji osoby odwiedzającej
witrynę na przestrzeni wizyt i urządzeń.

Marketingowe

1 dzień

cto_bundle

Prezentuje użytkownikowi odpowiednie treści i
reklamy.

Marketingowe

13 miesięcy

cto_optout

Identyfikuje użytkowników, którzy
zrezygnowali z marketingowych cookiesów.

Marketingowe

5 lat

cto_axid

Tworzony tylko wtedy, gdy wykres użytkownika
jest aktywowany dla klienta, wspomaga on
rozwiązanie trackingowe Criteo.

Marketingowe

390 dni

cto_pxsig

Tworzony tylko wtedy, gdy wykres użytkownika
jest aktywowany dla klienta, wspomaga on
rozwiązanie trackingowe Criteo.

Marketingowe

1 godzina

criteo_localstorage_check

Plik cookie używany do sprawdzania, czy Criteo
może wysyłać pliki cookies.

Marketingowe

1 dzień

browser data

Ten plik cookie pomaga lepiej zarządzać
rozwiązaniem śledzenia.

Marketingowe

390 dni

criteo_cookie_perm

Ten plik cookie pomaga w zarządzaniu
rozwiązaniem śledzenia.

Marketingowe

1 rok

cto_clc

Ten plik cookie pomaga w zarządzaniu
rozwiązaniem śledzenia.

Marketingowe

13 miesięcy

Jest wykorzystywany do równoważenia
obciążenia na stronie.

Techniczne

40 dni

Criteo

Amazon

AWSELBCORS

AWSELB

Służy do zapewnienia funkcji równoważenia
obciążenia na stronie.

Techniczne

40 dni

Jakie dane pozyskuje PayPo za pośrednictwem plików cookies?
Podczas wizyty w serwisie PayPo, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty,
w tym w szczególności:







adres IP urządzenia,
nazwa domeny,
rodzaj przeglądarki,
typ systemu operacyjnego,
rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie,
czas połączenia z serwisem.

Dane pozyskane za pośrednictwem plików cookies samodzielnie nie pozwalają na identyfikację
użytkownika.

Czy możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies?
W każdym czasie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając
warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia. Zmiany tych
ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pośrednictwem
przygotowanego przez nas centrum zarządzania plikami cookies. W centrum zarządzania plikami
cookies sprawdzisz również ustawienia plików cookies w naszym serwisie.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym
zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy pamiętać,
że wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne w serwisie PayPo.

Jak usunąć pliki cookies?
Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej. Instrukcja usuwania plików cookies jest uzależniona od rodzaju wykorzystywanej
przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami
dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania:
Chrome
Firefox
Safari
Edge
Opera

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane w aplikacji mobilnej?
W PayPo dokładamy wszelkich starań w zakresie ochrony Twojej prywatności także w aplikacji
mobilnej. Aplikacje mobilną możesz pobrać na swoje mobilne urządzenie końcowe.
Nasza aplikacja dostępna jest na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS oraz Android.

Czy Twoje dane osobowe w aplikacji mobilnej są bezpieczne?
Komunikacja pomiędzy aplikacją mobilną, a naszym systemem jest szyfrowana. W procesie rejestracji
utrzymujemy unikalny identyfikator, który wykorzystywany jest do jednoznacznego zidentyfikowania
aplikacji mobilnej, urządzenia mobilnego oraz użytkownika. Logowanie do aplikacji mobilnej obywa się
za pomocą logowania PIN-em, logowaniem odciskiem palca lub za pośrednictwem rozpoznawania
twarzy. Pamiętaj jednak, że logowanie odciskiem palca i rozpoznawaniem twarzy jest możliwa dzięki
ustawieniom systemowym twojego urządzenia czyli indywidualnej konfiguracji zainstalowanych
na urządzeniu mobilnym.

Co przechowujemy w naszej aplikacji mobilnej?
W aplikacji mobilnej przechowujemy następujące identyfikatory:



W procesie rejestracji aplikacji mobilnej wykorzystujemy unikalny identyfikator,
Access + Refresh Token użytkownika potrzebny do logowania.

Jakie informacje zbierane są za pośrednictwem aplikacji?
W ramach naszej aplikacji mobilnej wykorzystujemy narzędzia zewnętrznych dostawców, które
pomagają nam dopasowywać aplikacje mobilną do potrzeb użytkowników, doskonalić nasze produkty
i usługi, a także zapewniać bezpieczeństwo. W tym celu możemy pozyskać następujące informacje:











system operacyjny urządzenia mobilnego,
unikalny identyfikator instancji aplikacji,
godzina i data zdarzenia,
rozdzielczość ekranu,
typ urządzenia mobilnego,
wersja aplikacji mobilnej,
wykorzystywany język na urządzeniu mobilnym,
kliknięcia w elementy naszej aplikacji mobilnej,
wyświetlenia ekranów aplikacji mobilnej,
przybliżona lokalizacja urządzenia mobilnego.

Zmiana polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zapisów w Polityce prywatności i cookies ze względu na stałe
dostosowywanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo
odwiedzających stronę internetową PayPo. Prosimy zatem o weryfikację niniejszego dokumentu
w trakcie odwiedzin naszej witryny.
Stan na 16.11.2022 r.

