
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZENIEM 
BADANIU NAD UŻYTECZNOŚCIĄ URZĄDZEŃ PŁATNICZYCH PAYEYE  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO PayEye Sp. z o.o. przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych 
osobowych: 

ADMINISTRATOR 
DANYCH OSOBOWYCH

PayEye Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000773560, NIP 8943138845, REGON 382724489 o kapitale zakładowym PLN 
10.800,00, (dalej zwana: „PayEye”), wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych 
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP42/2019, serwis 
internetowy: www.payeye.com.

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA

Z PayEye można się skontaktować: 
- korespondencyjnie: PayEye sp. z o.o. ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław 
- e-mailowo: kontakt@payeye.com 
- telefonicznie: +48 694 082 248

CEL PRZETWARZANIA 
DANYCH

Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, wiek, płeć) będą przetwarzane 
w celu: 
- prowadzenia przez PayEye badań nad użytecznością Urządzeń płatniczych PayEye; 
- wykonania przez PayEye obowiązków prawnych; 
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA 
DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są wyrażone przez Ciebie zgody: 
- na przetwarzanie Twoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, wiek, 
płeć) w celu przeprowadzenia badań nad użytecznością Urządzeń płatniczych PayEye (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO). 
Twoje dane przetwarzamy jedynie w zakresie objętym wyrażonymi przez Ciebie zgodami.  
W zakresie przetwarzania danych (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, wiek, płeć) w celu 
wykonania obowiązków prawnych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
W zakresie przetwarzania danych (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, wiek, płeć) w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami podstawą prawną 
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem 
realizowanym przez PayEye jest wykonywanie praw PayEye.

ODBIORCY DANYCH 
OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
podstawie umowy powierzenia danych celem przeprowadzenia badań nad użytecznością 
Urządzeń płatniczych PayEye, w szczególności wyłonionemu przez PayEye podwykonawcy 
badań.  
Jeżeli zostaniesz przez PayEye zaproszony do badania, PayEye poinformuje Cię o tym fakcie 
oraz poinformuje o podmiocie wykonującym badanie oraz przekaże Twoje dane 
podwykonawcy badania na podstawie umowy powierzenia danych. Twoje dane nie zostaną 
przekazane do podwykonawcy, jeżeli nie zostaniesz zaproszony przez PayEye jako uczestnik 
badania. 
Do danych osobowych zbieranych przez PayEye dostęp ma m. in. podmiot obsługujący 
formularz Google za pomocą, którego następuje rejestracja na badania nad użytecznością 
Urządzeń płatniczych PayEye. Dane z formularzy Google są przesyłane na serwery firmy 
Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google, odwiedź 
stronę internetową Google Polityka prywatności i warunki: www.policies.google.com/privacy?
hl=pl. 
Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania 
tych danych na podstawie obowiązujących przepisów (np.: sądom, policji).

ODBIORCY DANYCH 
SPOZA UNII 
EUROPEJSKIEJ

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom spoza Unii Europejskiej.
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OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody albo przez 
okres prowadzenia badań nad użytecznością Urządzeń płatniczych PayEye tj. do 1 roku od dnia 
wyrażenia zgody. 
W przypadku danych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH

Przysługuje Ci prawo do żądania od PayEye dostępu do Twoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia tych danych.

PRAWO DO 
SPRZECIWU

Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją 
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą jest 
tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym wobec profilowania, 
na podstawie tych przepisów. W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych 
objętych sprzeciwem na tej podstawie.  
Przepisy przyznają Nam prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po Naszej stronie 
wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne 
wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń. 
 

PRAWO DO 
WYCOFANIA ZGODY 
LUB ZGÓD

Przysługuje Ci prawo do wycofania poszczególnych lub wszystkich zgód w dowolnym czasie, co 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem, ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są przez 
PayEye w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania obowiązków 
prawnych).

PRAWO DO 
WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU 
NADZORCZEGO

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się 
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca 
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Polski tym organem 
jest: 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Tel. 22 531 03 00

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże przetwarzanie Twoich danych jest 
warunkiem przeprowadzenia przez PayEye badań nad użytecznością Urządzeń płatniczych 
PayEye.

INFORMACJE O 
ZAUTOMATYZOWANY
M PODEJMOWANIU 
DECYZJI W TYM O 
PROFILOWANIU

Nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się na wyłącznie zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny 
sposób istotnie na Ciebie wpływa.

OBJAŚNIENIE 
SKRÓTÓW

RODO – 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) 

Ty – osoba, której dane są przetwarzane w związki z przeprowadzeniem badań nad 
wykorzystaniem biometrii w systemach płatności bezgotówkowej
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