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POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL  

1. Na portalu KANTOROWIEC.PL zbierane są i przetwarzane dane osobowe Użytkownika zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności określoną poniżej. 

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach Portalu KANTOROWIEC.PL. 

jest Czarny Koń M.T.W. Skóra, M. Glewicz Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi ul. Woronicza 3 zwany dalej 

Administratorem. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 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) zwane dalej RODO. 

4. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych w procesie rejestracji w KANTOROWIEC.PL jest 

dobrowolne i pozwala na zawieranie umów kupna/sprzedaży walut obcych. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie Art 6 ust 1 lit b oraz lit c ustawy RODO 

wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na rzecz Użytkownika portalu a w szczególności w 

następujących celach: 

- realizowania kupna lub sprzedaży waluty obcej, 

- wykonywania przez Administratora 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 za pośrednictwem 

Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną, 

- rozliczania przeprowadzonych transakcji, 

- informowania Użytkownika o usługach świadczonych przez portal KANTOROWIEC.PL, w ramach oddzielnie 

wyrażonej zgody, 

- prowadzenia postępowania reklamacyjnego, 

- komunikacji z Użytkownikiem w sprawach dotyczących funkcjonowania portalu i przeprowadzonych 

transakcji. 

6. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach 

w portalu KANTOROWIEC.PL zgodnie z Art 6 ust1 lit a RODO Administrator przetwarza dane osobowe 

Użytkownika wyłącznie w celu realizacji własnych celów marketingowych administratora zgodnie z motywem 

70 RODO, w szczególności wysyłania drogą elektroniczną newslettera. Użytkownik może zgodnie z Art 7 ust 3 

RODO w każdym czasie cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę. 

7. Z zastrzeżeniem przypadków, gdy obowiązek dalszego udostępnienia danych osobowych wynika z 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika żadnym innym 

podmiotom. 

8. 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 Administrator 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 RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Dane Użytkownika mogą być udostępniane tylko państwowym podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i 
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nadzoru finansowego, a także wyłącznie na podstawie odpowiednich dokumentów zobowiązujących 

Administratora do udostępnienia tych danych. 

10. Administrator 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 - w tym ustawa o rachunkowości wymagająca przechowywania danych przez okres 6-ciu lat 

od daty ostatniej operacji. 

11. Rozmowy telefoniczne prowadzone przez Użytkownika z Biurem Obsługi Klienta KANTOROWIEC.PL mogą 

być nagrywane. Nagrania rozmów będą przechowywane przez Administratora przez okres 1 tygodnia. 

12. Administrator na pisemny wniosek Użytkownika oraz wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, może 

udostępnić Użytkownikowi stenogram rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z jego udziałem. 

13. W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych Użytkownika, gdy uległy one zmianie, 

Administrator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług wobec Użytkownika poprzez zablokowanie 

konta Użytkownika. 

14. Usunięcie danych osobowych przez Użytkownika z prowadzonego przez Administratora portalu 

KANTOROWIEC.PL zbioru danych osobowych powoduje zablokowanie konta Użytkownika. Usunięcie danych z 

portalu nie powoduje usunięcia danych osobowych ze zbiorów danych osobowych Administratora z uwagi na 

wymogi ustawy o rachunkowości do czasu upłynięcia okresu wymienionego w punkcie 10 Polityki Prywatności. 

15. Do przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce Prywatności 

znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Rozporządzenia RODO, 

ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

16. Zmiana postanowień Polityki Prywatności będzie ogłaszana na stronie internetowej Portalu 

KANTOROWIEC.PL o czym Użytkownik zostanie zawiadomiony pocztą elektroniczną. 

17. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. 

 

 


