I

POLITYKA PRYWATNOŚCI USŁUG BEAMUP I BEAMUP PAYMENTS

Dokument, który teraz czytasz, to Polityka prywatności Usług BeamUp i BeamUp Payments, w skrócie
Polityka. Na potrzeby Polityki posługujemy się definicjami, które pomogą nam skrócić ją do minimum
i ułatwić Ci poruszanie się w dokumencie. Zawsze, gdy w treści Polityki używamy wyrazów pisanych z
wielkiej litery, możesz odszukać ich znaczenie w definicjach, które umieściliśmy na końcu Polityki.
W Polityce opisaliśmy zasady, na jakich gromadzimy, przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe,
w szczególności Twoje prawa i nasze obowiązki.
Gdzie znajdziesz Politykę? W polskim dziale sklepów Apple Store i Google Play, na stronie
www.beamup.com oraz w Aplikacji.
II

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i ochronę Twoich danych osobowych,
czyli administratorem Twoich danych osobowych, w ramach:
•

Usługi BeamUp jest BeamUp Payments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory
3/1, 00-586 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000668617, NIP 5213772290, REGON 366815715, o
kapitale zakładowym w wysokości 460 000 PLN, opłaconym w całości,

•

Usługi BeamUp Payments jest Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791, NIP
6342661860, REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000 PLN, adres poczty
elektronicznej: bok@dotpay.pl, krajowa instytucja płatnicza podlegająca nadzorowi Komisji
Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego
przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP14/2013 i BeamUp Payments spółka
akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 3/1, 00-586 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000668617, NIP 5213772290, REGON 366815715, o kapitale zakładowym w wysokości 460
000 PLN, opłaconym w całości.

Jeżeli korzystając z Usługi BeamUp kupujesz Produkt od Partnera BeamUp za pośrednictwem BeamUp,
w odniesieniu do tego Zakupu administratorem Twoich danych jest Partner BeamUp. Jego dane
znajdziesz na karcie Produktu w Aplikacji lub regulaminie dedykowanym temu Produktowi – również
umieszczonym na karcie Produktu.
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III PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe przetwarzamy:
• zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z zm.),
• na podstawie Umowy BeamUp oraz Umowy BeamUp Payments,
• na podstawie zgód, jakie wyrazisz.
Twoje dane osobowe to:
• dane, które bezpośrednio przekazujesz,
• dane, które udostępniasz automatycznie
– więcej informacji na ten temat znajdziesz w pkt. V i VI Polityki.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
• w celu realizacji umów – w celu realizacji Umowy BeamUp Twoje dane osobowe przetwarza
BeamUp, a w celu realizacji Umowy BeamUp Payments Twoje dane osobowe przetwarza
BeamUp i Dotpay,
• w celu wykonywania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Dane podajesz dobrowolnie, jednak są one niezbędne do świadczenia Usług BeamUp i BeamUp
Payments.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, raz na jakiś czas BeamUp może Cię informować o nowościach w swojej
ofercie wiadomością e-mail. W dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec
wykorzystania Twojego adresu e-mail w tym celu.
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione:
• podmiotom, z którymi współpracujemy w celu świadczenia Usługi BeamUp lub BeamUp
Payments – wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług,
• organom państwowym upoważnionym do żądania tych danych z mocy prawa,
• Partnerom BeamUp i innym podmiotom, z którymi współpracujemy, jeżeli wyrazisz na to
zgodę – wyłącznie w zakresie i w celu wskazanym w treści zgody.
IV TWOJE PRAWA
W każdej chwili możesz uzyskać informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, w tym
celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych – wystarczy, że złożysz w tej sprawie wniosek. Twój
wniosek zrealizujemy w terminie 30 (trzydziestu) dni. Nasze dane kontaktowe znajdziesz poniżej.
Masz prawo dostępu do Twoich danych i ich poprawiania. W przypadkach wskazanych w przepisach
prawa (art. 32 ust. 1 pkt 7 oraz 8 ustawy o ochronie danych osobowych) masz również prawo żądania
zaprzestania przetwarzania przez nas Twoich danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przekazania
Twoich danych innemu administratorowi.
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Pamiętaj, że jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, jakiej nam udzieliłeś – możesz ją
zawsze (w każdym czasie) odwołać. Po odwołaniu zgody nie będziemy mogli przetwarzać Twoich
danych w zakresie i w celu objętym zgodą. Jeżeli jednak przetwarzamy te dane również na innej
podstawie prawnej, odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych w oparciu o tę podstawę prawną.
W celu realizacji swoich praw, w tym złożenia wniosku o przekazanie informacji na temat
przetwarzania przez nas Twoich danych, możesz się z nami skontaktować:
BeamUp Payments S.A.:
•
•

pisząc do nas na adres poczty elektronicznej:
pisząc do nas na adres korespondencyjny:

•

korzystając z funkcji czat dostępnej w Aplikacji i na stronie
www.beamup.com

support@beamup.com
BeamUp Payments Spółka Akcyjna
ul. Flory 3/1
00-586 Warszawa

Dotpay Sp. z o.o.:
•
•

pisząc do nas na adres poczty elektronicznej:
pisząc do nas na adres korespondencyjny:

•

korzystając z funkcji czat dostępnej w Aplikacji i na stronie
www.beamup.com

bok@dotpay.pl
Dotpay Sp. z o.o.
ul. Wielicka 72
30-552 Kraków

Pamiętaj, że żeby przekazać Ci jakiekolwiek informacje, musimy Cię jednoznacznie zidentyfikować – w
tym celu możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje lub dokumenty.
Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych, których
administratorem jest Partner BeamUp – skontaktuj się bezpośrednio z nim przedstawiając swój
wniosek.
V PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH W USŁUDZE BEAMUP
V.1.
GOŚĆ
Po pobraniu Aplikacji z Apple Store lub Google Store i jej instalacji na Twoim Telefonie możesz do niej
wejść jako gość, bez konieczności rejestracji w Usłudze BeamUp, w celu zapoznania się z Produktami,
spośród których w ramach Usługi BeamUp BeamUp będzie wybierać te rekomendowane dla Ciebie,
jak również z usługami i funkcjonalnościami ułatwiającymi korzystanie z Usługi BeamUp. Jako gość
masz możliwość przeglądania Produktów, usług i dostępnych funkcjonalności, ale nie masz możliwości
ich wykorzystywania. Dane, które w tym czasie są gromadzone i przetwarzane przez BeamUp, to dane
udostępniane automatycznie: zaszyfrowany unikalny identyfikator Aplikacji, rodzaj urządzenia
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mobilnego, na którym zainstalowana została Aplikacja, system operacyjny i język tego urządzenia, czas,
w jakim odwiedzasz Aplikację oraz Twoją lokalizację – jeżeli zgodzisz się udostępnić tę informację. Dane
te nie pozwalają na bezpośrednie ustalenie Twojej tożsamości. Przetwarzane są przez BeamUp w
celach związanych z bezpieczeństwem Aplikacji, celach statystycznych oraz w celu poprawy jakości
działania Aplikacji.
V.2.

REJESTRACJA W USŁUDZE BEAMUP I KORZYSTANIE Z USŁUGI BEAMUP

BeamUp prosi Cię podczas rejestracji w Usłudze BeamUp o podanie danych, których aktualny zakres
jest określony w Aplikacji. Jeżeli przerwiesz proces rejestracji na którymkolwiek etapie, BeamUp będzie
przechowywać podane przez Ciebie dane przez 7 (siedem) dni od dnia przerwania rejestracji. W każdej
chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez BeamUp tych danych pisząc na adres:
support@beamup.com
Jeżeli rejestrujesz się do Usługi BeamUp wykorzystując do tego celu dane logowania do serwisu
społecznościowego w ramach funkcjonalności udostępnionych w Aplikacji, takiego jak Facebook czy
Google, zostaniesz poproszony o zalogowanie się do wybranego przez Ciebie serwisu
społecznościowego oraz zapytany o zgodę na udostępnienie BeamUp określonych w zapytaniu danych
osobowych umieszczonych w Twoim profilu, takich jak między innymi: imię, nazwisko, adres e-mail.
Pamiętaj, że BeamUp nie otrzymuje Twoich danych logowania do wybranego przez Ciebie serwisu
społecznościowego.
Podczas procesu rejestracji zostaniesz również zapytany, czy chcesz skorzystać z możliwości logowania
i zatwierdzania wybranych działań w Aplikacji za pomocą odcisku palca. Jest to funkcja Twojego
Telefonu lub jego oprogramowania – BeamUp nie ma dostępu do Twojego odcisku palca, wie jedynie,
czy zgodziłeś się na jego użycie w celu logowania oraz zatwierdzania działań w Aplikacji.
BeamUp w ramach Usługi BeamUp zobowiązuje się do sugerowania Ci Produktów na podstawie analizy
Twoich indywidualnych preferencji określonych przez BeamUp w wyniku profilowania Twoich danych.
To oznacza, że BeamUp będzie Ci proponować Produkty tak bardzo dopasowane do Twoich potrzeb,
jak to tylko będzie możliwe w oparciu o automatyczną analizę Twoich danych, jakie będzie posiadać.
W celu jak najlepszego zrozumienia Twoich zainteresowań i preferencji zakupowych BeamUp wdrożył
i stosuje matematyczne oraz statystyczne procedury profilowania, dzięki którym analizuje dane
zebrane podczas rejestracji do Usługi BeamUp, w trakcie korzystania z Usługi BeamUp oraz robienia
przez Ciebie Zakupów. BeamUp analizuje dane podane bezpośrednio przez Ciebie (podczas procesu
rejestracji lub w czasie korzystania z Usługi BeamUp po rejestracji) oraz dane, jakie podajesz
automatycznie korzystając z Usługi BeamUp: unikalny identyfikator Aplikacji, rodzaj Telefonu, jego
system operacyjny i język, czas, w jakim odwiedzasz Aplikację oraz Twoją lokalizację – jeżeli zgodzisz
się udostępnić tę informację, a także informacje o interesujących Cię Produktach i Zakupach.
Pamiętaj, że BeamUp nie przetwarza danych Twojej karty płatniczej – kartę płatniczą identyfikuje po
unikalnym kodzie (tokenie), który generuje agent rozliczeniowy. Nadanie przez agenta rozliczeniowego
kodu nie pozwala nikomu poznać danych Twojej karty płatniczej takich jak jej numer czy numer
CVV/CVC/CVC2.
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Jeżeli korzystając z Usługi BeamUp chcesz skorzystać z możliwości dołączenia wiadomości do danego
działania poprzez przesłanie jej do znajomego z Twojej listy kontaktów – BeamUp uzyska dostęp do tej
listy. Po wybraniu przez Ciebie osoby z listy kontaktów, BeamUp przetwarza wskazane przez Ciebie
dane wyłącznie w celu realizacji działania, jakie zlecasz.
Jeżeli korzystając z Usługi BeamUp będziesz chciał skorzystać z funkcji wymagających używania aparatu
Telefonu, BeamUp zapyta o zgodę na dostęp do aparatu Telefonu.

VI PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH W USŁUDZE BEAMUP PAYMENTS
VI.1. REJESTRACJA W USŁUDZE BEAMUP I KORZYSTANIE Z USŁUGI BEAMUP PAYMENTS
Podczas rejestracji w Usłudze BeamUp Payments prosimy Cię o podanie danych, których aktualny
zakres jest określony w Aplikacji. Jeżeli przerwiesz proces rejestracji na którymkolwiek etapie,
będziemy przechowywać podane przez Ciebie dane przez 7 (siedem) dni od dnia przerwania rejestracji.
W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas tych danych pisząc do nas na
adres: support@beamup.com
Jeżeli rejestrujesz się do Usługi BeamUp Payments wykorzystując do tego celu dane logowania do
serwisu społecznościowego w ramach funkcjonalności udostępnionych w Aplikacji, takiego jak
Facebook czy Google, zostaniesz poproszony o zalogowanie się do wybranego przez Ciebie serwisu
społecznościowego oraz zapytany o zgodę na udostępnienie nam określonych w zapytaniu danych
osobowych umieszczonych w Twoim profilu, takich jak między innymi: imię, nazwisko, adres e-mail.
Pamiętaj, że nie otrzymujemy Twoich danych logowania do wybranego przez Ciebie serwisu
społecznościowego.
Podczas procesu rejestracji zapytamy Cię również, czy chcesz skorzystać z możliwości logowania i
zatwierdzania wybranych działań w Aplikacji za pomocą odcisku palca. Jest to funkcja Twojego
Telefonu lub jego oprogramowania – nie mamy dostępu do Twojego odcisku palca, wiemy jedynie, czy
zgodziłeś się na jego użycie w celu logowania oraz zatwierdzania działań w Aplikacji.
Korzystanie z Usługi BeamUp Payments wymaga weryfikacji Twoich danych. Będziemy przetwarzać
Twoje dane osobowe zebrane w wybranym przez Ciebie spośród udostępnionych przez nas procesów
weryfikacyjnych. Zakres przetwarzanych danych jest właściwy dla procesu weryfikacyjnego, jaki
wybierzesz.
Świadcząc Usługę BeamUp Payments będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji płatności
zgodnie z Regulaminem Usługi BeamUp Payments.
Jeżeli korzystając z Usługi BeamUp Payments chcesz skorzystać z możliwości wyszukania znajomych z
Twojej listy kontaktów – uzyskamy dostęp do tej listy. Po wybraniu przez Ciebie osoby z listy
kontaktów, przetwarzamy wskazane przez Ciebie dane w celu realizacji płatności.
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VI.2.

NASZE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA

W związku ze świadczeniem usług, w szczególności Usługi BeamUp Payments, mamy szereg
obowiązków wynikających przepisów prawa, w tym z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 ze
zm.). Traktujemy nasze zobowiązania bardzo poważnie, dlatego wdrożyliśmy odpowiednie procedury
spełniające wymogi prawa, w szczególności weryfikujemy przekazywane nam dane oraz szczegółowo
monitorujemy sposób korzystania z usług – wszystko to po to, żeby korzystanie z usług było bezpieczne.
W wielu przypadkach taka weryfikacja będzie odbywać się automatycznie, za pośrednictwem
elektronicznego narzędzia identyfikacyjnego. Czasem możemy poprosić o dostarczenie kopii
dokumentów potwierdzających tożsamość (takich jak paszport lub prawo jazdy) oraz potwierdzających
adres zamieszkania (takich jak wyciąg bankowy lub rachunek za media).
VII MONITOROWANIE
Możemy monitorować i nagrywać nasze rozmowy telefoniczne oraz czat dostępny w Aplikacji oraz na
www.beamup.com i wykorzystywać zapisy z tych rozmów:
• w celu upewnienia się, że poprawnie zrozumieliśmy przekazane nam instrukcje i tym samym
nasze zobowiązania wobec Ciebie,
• do celów zapobiegania i wykrywania przypadków prania pieniędzy lub przestępstw, w tym
oszustw,
• do celów szkolenia i kontroli jakości.
VIII COOKIES, CZYLI TZW. CIASTECZKA
Strona internetowa www.beamup.com może używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookies
to niewielkie pliki tekstowe umożliwiające analizę korzystania ze stron internetowych przez
użytkowników i dostosowanie ich działania do preferencji użytkowników. Czym są pliki cookies możesz
przeczytać tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Dzięki cookies możemy analizować, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej
www.beamup.com, dostosowywać treści widoczne na stronie do grupy użytkowników oraz mierzyć
skuteczność reklam.
Cookies stosowane na stronie internetowej www.beamup.com:
• nie zwierając żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników,
które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację,
• używamy wyłącznie za Twoją zgodą – jeżeli nie chcesz, żebyśmy korzystali z cookies, możesz
odmówić udzielenia zgody albo, jeżeli dana przeglądarka na to pozwala, ograniczyć zakres
wykorzystywania cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki.
Na urządzeniu użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn
internetowych podmiotów trzecich: Facebook, Google, Twitter. Informacje na temat plików cookies
pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.
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IX Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?
Świadcząc Usługi BeamUp oraz BeamUp Payments korzystamy z pomocy naszych partnerów, którym
powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych:
IDENTT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Księcia Witolda 49/13, 50-202 Wrocław, zarejestrowana w KRS
pod numerem 0000586371, NIP: 8982215099, REGON: 363017634;
eCard Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Tadeusza Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa,
zarejestrowana w KRS pod numerem 0000042304, NIP: 5213103040, REGON: 16341786;
Contact.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Przylesie 32, 05-110
Jabłonna, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000458606, NIP: 5361913500, REGON: 46638324;
BlueMedia Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot,
zarejestrowana w KRS pod numerem 320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561;
mBank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowana w KRS
pod numerem 0000025237, NIP: 5260215088, REGON: 001254524.
X

DEFINICJE

Aplikacja
BeamUp

Dotpay

my
Partner BeamUp
Produkt

Aplikacja pod marką BeamUp umożliwiająca korzystanie z Usługi
BeamUp i Usługi BeamUp Payments.
BeamUp Payments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.
Flory 3/1, 00-586 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000668617, NIP
5213772290, REGON 366815715, o kapitale zakładowym w
wysokości 460 000 zł, opłaconym w całości, adres poczty
elektronicznej: support@beamup.com.
Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000700791, NIP 6342661860, REGON 240770255, o kapitale
zakładowym 4 000 000 zł, adres poczty elektronicznej:
bok@dotpay.pl, krajowa instytucja płatnicza podlegająca
nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru
krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję
Nadzoru Finansowego pod numerem IP14/2013.
BeamUp i Dotpay.
inny niż BeamUp podmiot, którego Produkt jest dostępny za
pośrednictwem Aplikacji.
Towar lub usługa, w tym voucher na towar lub usługę, dostępne
za pośrednictwem Aplikacji.
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Regulamin BeamUp Payments
Regulamin Usługi BeamUp
Telefon
Ty
Umowa BeamUp
Umowa BeamUp Payments
Usługa BeamUp

Usługa BeamUp Payments
Zakup

Regulamin określający zasady korzystania z Usługi BeamUp
Payments.
Regulamin określający zasady korzystania z Usługi BeamUp.
Telefon, na którym jest zainstalowana Aplikacja.
Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez
nas.
Umowa o korzystanie z Usługi BeamUp zawarta na podstawie
Regulaminu Usługi BeamUp.
Umowa o korzystanie z Usługi BeamUp Payments zawarta na
podstawie Regulaminu Usługi BeamUp Payments.
Usługa rekomendowania Produktów na podstawie analizy
indywidualnych preferencji Użytkownika Usługi BeamUp
określonych w wyniku profilowania jego danych, świadczona
przez BeamUp na podstawie Regulaminu Usługi BeamUp.
Usługi płatnicze świadczone na podstawie Regulaminu Usługi
BeamUp Payments.
Zakup Produktu na podstawie Umowy zakupu.
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