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POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL 
 

1. KANTOROWIEC.PL zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności określoną poniżej. 
2. KANTOROWIEC.PL jest administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach 
Portalu KANTOROWIEC.PL. 
3. KANTOROWIEC.PL przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w szczególności w następujących celach: 

- realizowania kupna lub sprzedaży waluty obcej, 
- wykonywania przez KANTOROWIEC.PL obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, a w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, 
- wystawiania i dostarczania Użytkownikowi dowodów kupna lub sprzedaży waluty, 
- rozliczania przeprowadzonych transakcji, 
- informowania Użytkownika o usługach świadczonych przez KANTOROWIEC.PL, 
- prowadzenia postępowania reklamacyjnego, 
- komunikacji z Użytkownikiem. 

4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach 
KANTOROWIEC.PL przetwarza dane osobowe Użytkownika na realizację celów marketingowych, w 
szczególności wysyłania drogą elektroniczną newslettera. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną 
w tym zakresie zgodę. 
5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w związku z korzystaniem z Portalu KANTOROWIEC.PL jest 
dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy obowiązek ich podania wynika przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
6. Użytkownikowi przysługuje prawo kontroli przetwarzanych danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania 
informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą 
dane jego dotyczące, chyba że KANTOROWIEC.PL jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy, 
żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich 
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z 
naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych. 
7. Dane Użytkownika mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i nadzoru 
finansowego, a także wyłącznie na podstawie odpowiednich dokumentów zobowiązujących KANTOROWIEC.PL  
do udostępnienia tych danych. 
8. KANTOROWIEC.PL przechowuje dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji i 
rozliczenia usług, których stroną jest Użytkownik, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
określają okres ich przechowywania. 
9. Zmiana postanowień Polityki Prywatności będzie ogłaszana na stronie internetowej Portalu 
KANTOROWIEC.PL. Użytkownik po tej dacie akceptuje wprowadzone w Polityce Prywatności zmiany. 
10. Rozmowy telefoniczne prowadzone przez Użytkownika z Biurem Obsługi Klienta KANTOROWIEC.PL są 
nagrywane. Nagrania rozmów są przechowywane przez KANTOROWIEC.PL przez okres 1 miesiąca. 
KANTOROWIEC.PL, na pisemny wniosek Użytkownika oraz wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, może 
udostępnić Użytkownikowi stenogram rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z jego udziałem. 
11. W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych Użytkownika, gdy uległy one zmianie, 
KANTOROWIEC.PL  jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług wobec Użytkownika poprzez 
zablokowanie konta Użytkownika. 
12. Usunięcie danych osobowych przez Użytkownika z prowadzonego przez KANTOROWIEC.PL zbioru danych 
osobowych powoduje zablokowanie konta Użytkownika. 
13. Do przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszą Polityką Prywatności 
znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

http://www.kantorowiec.pl/

