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Polityka prywatności w sprawie przekazywania danych w związku z korzystaniem z usług płatności online 
 
 

Kto przetwarza Pana/Pani 
dane osobowe? 

Administratorem danych jest ATTRACT Kft. [7622 Pécs, Siklósi út 1/1.], Telefon: [+36 72 551 642]  
 

Spośród Pana/Pani 
danych osobowych które 
dane, w jakim celu i na 
jakiej podstawie prawnej 
będą przetwarzane? 
 

Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna i okres ich przetwarzania oraz zakres 
przetwarzanych danych określone zostały w poniższej tabeli: 
 

Zakres przetwarzanych 
danych 

Cel przetwarzania danych 
Podstawa prawna 

przetwarzania danych 
Okres przetwarzania danych 

 
I. Pana/Pani  

- nazwisko i imię, 
- adres na faktu-

rze sprzedaży, 
- adres e-mail  
- numer telefonu 

bezpieczniejsza weryfikacja 
klienta przez bank emitujący 

wyrażenie zgody przez 
Pana/Panią  

Dane osobowe są przetwarzane 
do czasu autoryzacji 3DS, 
następnie zostają usunięte. 

 

 
 

Jakie prawa przysługują 
Panu/Pani? 

Na podstawie rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(i) osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na 
przetwarzanie danych, lecz wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu 
wywiązania się ze swych obowiązków prawnych lub do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów ATTRACT Kft.  ma prawo przetwarzać dane osobowe także po 
cofnięciu zgody pod warunkiem, że realizacja uzasadnionego prawnie interesu będzie 
proporcjonalna do stopnia ograniczenia prawa do ochrony danych osobowych, 
(ii) osoba której dane dotyczą, ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, 
żądając informacji o danych przetwarzanych przez ATTRACT Kft. Udostępnienie 
informacji i kopii przetwarzanych danych jest bezpłatne. Od każdej kolejnej kopii, o którą 
Pan/Pani się zwróci, może zostać pobrana opłata w rozsądnej wysokości, uwzględniająca 
koszty administracyjne, 
(ii) osoba której dane dotyczą, ma prawo zażądać sprostowania, usunięcia danych 
osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, 
(iii) osoba której dane dotyczą, ma prawo zażądać od ATTRACT Kft. wskazania którzy 
adresaci zostali poinformowani o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu 
przetwarzania danych. 
 

 
Kim są odbiorcy Pana/Pani 
danych osobowych? 
 

 
-  

Co się stanie, jeśli nie wyrazi 
Pan/Pani zgody na 
przetwarzanie swoich danych 
osobowych wymienionych w 
punkcie II.? 

Jeśli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przekazanie danych, proces płatności będzie wyglądał 
następująco: sprzedawca przekieruje Pana/Panią na stronę CIB Banku, gdzie należy 
wprowadzić dane swojej karty (numer karty, data ważności, kod weryfikacyjny). Następnie 
CIB Bank przekieruje Pana/Panią na stronę banku który wydał Pana/Pani kartę, gdzie 
trzeba przejść przez identyfikację (np. wpisać kod wysłany na telefon komórkowy). Jeśli 
identyfikacja się powiedzie, płatność zostanie dokonana i zostanie Pan/Pani o tym 
powiadomiony/-a. Następnie zostanie Pan/Pani automatycznie przekierowany/-a z 
powrotem na stronę sprzedawcy. 

 
Jakie środki odwoławcze 
przysługują Panu/Pani? 

W związku z legalnością przetwarzania danych może Pan/Pani żądać wszczęcia 
postępowania przez Krajowy Urząd Ochrony Danych i Wolności Informacji (1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11, skrytka pocztowa: 1363 Budapest, Pf.: 9., strona 
internetowa: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400 , faks: +36 (1) 391-1410, centralny 
adres e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) lub zwrócić się do sądu. Przed skontaktowaniem 
się z Krajowym Urzędem Ochrony Danych i Wolności Informacji lub sądem zalecamy 
skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych. 

 
Jak skontaktować się z 
inspektorem ochrony danych? 
 
 

- 
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Oświadczenie 
  

Oświadczam, że zrozumiałem i przyjąłem do wiadomości informacje związane z zarządzaniem danymi. W posiadaniu 
odpowiedniej wiedzy, niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na przekazanie przez ATTRACT Kft. moich dobrowolnie podanych 
danych osobowych CIB Bankowi Zrt. w celu określonym w powyższej polityce prywatności. 


