
Klauzula informacyjna RODO 
 
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej jako RODO), informujemy że: 
 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:  
 
Honey Payment sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000895826, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, posiadająca numer NIP 
5252859204, REGON 388760204 (dalej jako Administrator). 
 
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora jak też 
podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi 
umowami powierzenia. 
 

II. KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH  
 

Administrator ustanowił punkt kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. 
Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób: 

 
a) przesyłając wiadomość na adres e-mail: iodo@honeypayment.pl, 
b) przesyłając wiadomość przesyłką poleconą na adres Honey Payment Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa. 
 

 
III. CEL, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH  
 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
a) Zawarcia umowy - w przypadku dokonania zakupu towarów i/lub usług, złożenia 

zamówienia lub zapytania ofertowego w dowolnej formie, podane przez Państwa dane będą 
przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży, lub w celu podjęcia działań 
poprzedzających zawarcie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane te 
będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do 10 lat po jej zakończeniu. 

b) Rejestracji na stronie internetowej - w przypadku rejestracji na stronie internetowej, 
podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu utrzymywania profilu na stronie 
internetowej, prowadzenia historii zakupów, oraz dokonywania transakcji za pomocą 
strony, na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 
celów). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do momentu ustania 
potrzeby przetwarzania, związanej z koniecznością ochrony praw Administratora. 

c) Prowadzenia działań marketingowych - w przypadku wyrażenia zgody na 
otrzymywanie informacji marketingowych, zapisania się do newslettera, złożenia zapytania 
dotyczącego produktów Administratora, zapisania się do systemu sms, dane będą 
przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych produktów Administratora, na 
podstawie art. 6 ust. 1 punkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) 
lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). 
Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest chęć prowadzenia 



marketingu własnego produktów. Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody 
lub zgłoszenia sprzeciwu. Dane będą przetwarzane z uwzględnieniem art. 172 ustawy z dnia 
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

d) Stosowania plików cookies – w przypadku zaakceptowania plików cookies, dane w nich 
zawarte będą przetwarzane w celu analizowania danych statystycznych bazujących na 
plikach cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyrazła 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.  

e) Realizacji Programów Lojalnościowych, wzięcia udziału w Konkursach 
organizowanych przez Administratora- w przypadku zapisania się do Programu 
Lojalnościowego, bądź udziału w Konkursie organizowanym przez Administratora, Państwa 
dane będą przetwarzane w celu realizacji tego programu bądź konkursu, na podstawie art. 6 
ust. 1 punkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Dane te będą 
przetwarzane do chwili zakończenia Programu Lojalnościowego bądź Konkursu lub do 
momentu cofnięcia zgody. 

f) Kontaktowych - w przypadku kontaktu z  Administratorem w dowolnej sprawie, dane 
będą przetwarzane w celu kontaktu z osobami podającymi dane na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora 
w tym przypadku jest chęć kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami. Dane te będą 
przetwarzane do chwili zakończenia potrzeby kontaktu przez obydwie strony lub do 
momentu cofnięcia zgody. 

g) Analizy sprzedaży – Państwa dane mogą być wykorzystywane do tworzenia statystyk, 
zestawień i analiz na potrzeby własne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie 
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratorów). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest 
potrzeba dokonywania analizy rynku. Dane te będą przetwarzane do momentu zgłoszenia 
sprzeciwu lub ustania potrzeby dokonywania analizy rynku. 

h) Realizacji procesu reklamacyjnego – Państwa dane mogą być wykorzystywane do 
podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia reklamacji, a także związanych z realizacją 
reklamacji, w tym kontaktu telefonicznego lub mailowego,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze). Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas rozpatrywania 
Pani/Pana reklamacji, a także dla celów archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż 5 lat licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpatrzenie reklamacji. 

i) Dochodzenia roszczeń – Państwa dane mogą być wykorzystywane również w celu 
dochodzenia uzasadnionych roszczeń przez Administratora oraz prowadzenia ewentualnych 
postępowań sądowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne 
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora). Interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku 
ochrona własnych praw i ich dochodzenie. Dane będą przetwarzane przez okres, w którym 
Administrator może dochodzić swych roszczeń. 

 
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów: 

a) instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania 
danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora np. podmiotom zajmującym się utrzymaniem systemów 
informatycznych oraz serwisów internetowych oraz podmiotom wspierającym działania 
marketingowe Administratora, 

c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi 
księgowe oraz usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, a także operatorzy 



systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, 
d) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie 

zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod 
adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 

 
V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM 

DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych 
przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych, 
b) prawo do sprostowania danych osobowych, 
c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, 
d) prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do przenoszenia danych. 

2. W przypadku, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywa się 
na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do wycofania takiej 
zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie wpływało na zgodność 
z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, których dokonano na podstawie 
Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

 
VI. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

 
W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora 
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
 
 
 


