Polityka Prywatności
1.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych
osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową dostępną pod adresem
https://www.cashap.co (zwaną dalej „Serwisem”).

2.

Serwis dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony
udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i jego użytkowania oraz w tym celu
podejmuje wszelkie niezbędne działania.

3.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Genzet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18,
1-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS
0000711944, NIP 5252735100, REGON 369144167.

4.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych drogą e-mailową na adres: claims@cashap.co lub w formie pisemnej pod
adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Genzet Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

5.

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu są gromadzone i
przetwarzane przez Administratora w celu przesłania informacji na temat aplikacji C ashap oraz linku do jej
pobrania. Dodatkowo, Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem,
treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające
datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki
oglądalności Serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie
Serwisu oraz dostosowywanie go do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone
z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu
identyfikacji Użytkownika.

6.

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem
przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażenie zgody. Okres
przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie,
w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie
usuwane lub anonimizowane. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych,
które miało miejsce przed jej wycofaniem.

7.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania kopii danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu oraz
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 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).

9.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć: w formie pisemnej pod adresem:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Genzet Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub drogą emailową na adres: claims@cashap.co. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego
dotyczy żądanie, tj. w szczególności: z jakiego uprawnienia wymienionego w pkt 8-9 chce skorzystać osoba
składająca wniosek, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi lub
funkcjonalności); jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe).

10. W celu realizacji usług korzystamy z podmiotów zewnętrznych, którym, w razie potrzeby, ujawniamy dane
osobowe Użytkowników. Podmioty te są dostawcami usług IT, usług księgowych, usług mailingowych, usług
marketingowych oraz operatorami płatności. Warunki świadczenia usług przez te podmioty zapewniają
bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika
jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów.
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11. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zapewniając przy tym
odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane
osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; stosowanie wiążących
reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; w razie przekazywania danych do
USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield),
zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
12. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w
sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione
i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to,
aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych
pracowników i współpracowników. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby także nasi
podwykonawcy i inne podmioty z nami współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie. Podjęte przez nas
działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.
13. Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności
będą dostępne na żądanie.
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