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P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I  
 

 

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika 

Programu przez Redabbo Sp. z o.o. (dalej: Administrator), m.in. określono: dla jakich celów i jak długo 

Administrator przetwarza lub będzie przetwarzać dane osobowe, jakie kategorie podmiotów będą mogły 

otrzymać dostęp do danych osobowych Uczestnika Programu, a także z jakich praw może skorzystać 

Uczestnik Programu, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.  

 

A D M I N I S T R A T O R  D A N Y C H  O S O B O W Y C H  
 

Administratorem danych osobowych jest Redabbo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w 

Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000783061. Administrator dokłada wszelkich 

starań aby dane były odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, a ich przetwarzanie 

następowało w sposób jasny, rzetelny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami. Podejmowane przez 

Administratora działania, oparte są na obowiązujących przepisach prawa, regulujących zasady ochrony 

danych osobowych, przy wykorzystaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji.  
 

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz 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, 

mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na ternie Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie to w skrócie nazywane jest RODO. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów 

prawa, które zezwalają Administratorowi na ich przetwarzanie, o ile jest to niezbędne do korzystania z usługi 

lub do wypełnienia umowy (np. art. 6 ust. 1b RODO), na podstawie osobnej zgody wyrażonej przez Uczestnika 

Programu (art. 6 ust. 1a RODO) oraz z uwagi na uzasadniony interes Administratora, aby Platforma Redabbo 

oraz kompatybilne z nią Aplikacje Re-POS i Re-Pay, były jak najłatwiejsze w obsłudze oraz maksymalnie 

efektywne (art. 6 ust. 1f RODO). 

 

Z A K R E S  P R Z E T W A R Z A N I A  D A N Y C H  
 

1. Udział w Programie wymaga rejestracji na Platformie Redabbo lub/i za pośrednictwem Aplikacji Re-POS i 

Re-Pay. Uczestnicy Programu, którzy dokonują rejestracji na Platformie bądź za pośrednictwem Aplikacji, 

proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta. Formularz wypełniany przez 

Uczestnika w trakcie procesu rejestracji, a także sam proces autoryzacji (logowania), realizowany jest z 

uwzględnieniem szyfrowania danych (SSL), które istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci 

Internet. Ponadto Administrator wykorzystuje do ochrony danych Uczestników Programu: firewalle, 

programy do obrony przed atakami hackerskimi oraz inne zabezpieczenia zgodne z aktualnym stanem 

techniki.  
 

W celu ułatwienia obsługi Uczestnik Programu może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę 

na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako 
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obowiązkowe, jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta Uczestnika Programu, a ich niepodanie 

skutkuje brakiem możliwości udziału w Programie. Dane te służą bowiem do logowania na Platformie 

Redabbo oraz w Aplikacji Re-Pay, jak również są niezbędne do informowania Uczestnika o ważnych 

zmianach dokonywanych przez Administratora w Programie. Podanie pozostałych danych jest 

dobrowolne. Zabrania się podawania fałszywych danych, w szczególności tych nienależących do 

Uczestnika Programu. Obowiązkiem Uczestnika Programu jest przechowywanie swoich danych 

dostępowych w bezpieczny sposób, który uniemożliwi dostęp do Konta Uczestnika osobom trzecim. 
 

2. Do Aplikacji Re-Pay, uczestnik Programu może również zarejestrować / zalogować się za pośrednictwem 

portalu społecznościowego Facebook lub przez Google. W takim wypadku Aplikacja pobierze z konta 

Uczestnika w ramach portalu społecznościowego, jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. 

Poprzez samodzielną zmianę ustawień, Uczestnik Programu może w łatwy sposób rozszerzyć zakres 

pobieranych danych o takie, które mogą być przydatne przy korzystaniu z funkcjonalności Konta                               

utworzonego dla Uczestnika w Programie. Informacje o zakresie i celach przetwarzania danych przez 

portale społecznościowe, można znaleźć w ich politykach prywatności. 
 

3. Jeżeli Uczestnik Programu aktywnie nie wylogował się z utworzonego konta w Aplikacji Re-pay, jego Konto 

pozostaje aktywne pomimo opuszczenia Aplikacji, aby ułatwić do niego powrót w dowolnym momencie. 
 

4. Dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji umowy o świadczenie usług, zawartej miedzy 

Administratorem a Uczestnikiem Programu. Uczestnik Programu podczas rejestracji na Platformie 

Redabbo oraz w Aplikacji Re-Pay, nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Natomiast 

brak ich podania, spowoduje brak możliwości bądź ograniczenie możliwości skorzystania przez Uczestnika 

ze wszystkich możliwości udostępnionych na Platformie Redabbo bądź w Aplikacja Re-POS i Re-Pay.   
 

5. Uczestnictwo w Programie wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora danych, niezbędnych do 

zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), utrzymania poprawności działania usług oraz 

usuwania awarii, jak również w celu realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO), tj.: 

wystawianie i przechowywanie faktur, zapewnienia bezpieczeństwa sieci, czy rozpatrywania reklamacji. 
 

Dane, które podlegają przetwarzaniu przez Administratora, to wszystkie informacje o osobie fizycznej oraz 

prawnej, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych 

czynników określających fizyczną, ekonomiczną lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o 

lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innej 

podobnej technologii. W skład danych przetwarzanych przez Administratora wchodzą dane: 
 

- osobowe: imię i nazwisko; 
 

- kontaktowe: numer telefonu kontaktowego, adres email oraz w przypadku Uczestników prowadzących 

działalność gospodarczą również dane adresowe prowadzonego biznesu; 
 

- finansowe: dane dotyczące rachunku bankowego Uczestnika oraz w przypadku Uczestników 

prowadzących działalność gospodarczą również dane identyfikacyjne prowadzonego biznesu; 
 

- ID Uczestnika; 
 

- transmisyjne, czyli dane o sposobie korzystania z usług oferowanych przez Administratora; 
 

- lokalizacyjne, czyli dane o położeniu urządzenia należącego do Uczestnika Programu. Dane Uczestnika 

obejmujące informację o lokalizacji, są przetwarzane podczas każdorazowego zalogowania oraz 

każdorazowego uruchomienia Aplikacji Re-Pay, a także podczas korzystania przez Uczestnika z mapy w 

celu zlokalizowania interesujących go sklepów, znajdujących się najbliżej aktualnego położenia 

Uczestnika. Administrator danych przetwarza i wykorzystuje dane osobowe dotyczące miejsca i czasu 

dokonania zakupów przez Uczestnika Programu, w celu przesyłania Uczestnikowi Programu reklam 



Strona 3 z 7 

powiązanych z czasem i miejscem, np.: w formie powiadomień PUSH wyświetlanych na urządzeniu 

Uczestnika, posiadającym zainstalowaną Aplikację Re-Pay. O ile ma miejsce analiza powiązana z lokalizacją 

i czasem, przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w związku z korzystaniem z usługi lub 

wypełnieniem umowy (np. art. 6 ust. 1 b RODO) i z uwagi na uzasadniony interes prawny – poprawy jakości 

świadczonych usług i jak najlepszego dostosowania produktu do preferencji Uczestnika Programu. 

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażana poprzez 

zezwolenie Aplikacji Re-Pay na korzystanie z usług lokalizacji w urządzeniu końcowym należącym do 

Uczestnika oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zgoda może być w 

każdym momencie wycofana poprzez cofnięcie uprawnień Aplikacji w zakresie dostępu do informacji o 

lokalizacji.; 
 

- techniczne: dotyczące wersji używanego przez Uczestnika systemu operacyjnego, numeru urządzenia, 

języka systemowego oraz używanej wersji oprogramowania; 
 

- dotyczące analizy korzystania przez Uczestnika z Platformy Redabbo wraz z Aplikacją Re-POS bądź z 

Aplikacji Re-Pay, pozwalające Administratorowi na raportowanie, jakie interakcje podejmują Uczestnicy 

Programu, co umożliwia mu ciągłe udoskonalanie oraz podnoszenie jakości świadczonych usług na rzecz 

Uczestnika Programu; 
 

- dane dotyczące zachowania Uczestnika w związku z otrzymywanym Newsletterem oraz innymi 

informacjami przesyłanymi do Uczestnika w formie powiadomień PUSH. O ile Konsument wyraził 

odpowiednią zgodę, Administrator informuje Uczestnika drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail lub 

wiadomość PUSH) o promocjach i najkorzystniejszych dla Uczestnika Programu ofertach. Kontakt ten 

następuje w wyniku udzielenia stosownej zgody (art. 6 ust. 1 f RODO) oraz z uwagi na uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO). Umowa o świadczenie usługi Newsletter, zawierana jest na czas 

nieoznaczony. Zgodę na otrzymywanie wiadomości typu PUSH, Uczestnik Programu może wycofać                         

w dowolnym czasie, bez konieczności podawania przyczyny rezygnacji. Wycofanie zgody może nastąpić 

poprzez zmianę ustawień w Aplikacji Re-Pay, zainstalowanej w urządzeniu mobilnym należącym do 

Uczestnika Programu; 
 

- dane dotyczące wszelkich uwag Uczestnika Programu lub złożonych przez niego reklamacjach, 

dotyczących Konta rozliczeniowego utworzonego na Platformie Redabbo bądź w Aplikacji Re-Pay. 

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych 

formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych 

do skontaktowania się z Uczestnikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Uczestnik może podać także 

inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako 

obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Zapisujemy i wykorzystujemy te dane, 

by móc jak najlepiej odpowiedzieć na Państwa zapytania. Przetwarzanie tych danych odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 f RODO; 
 

- dane dotyczące wykrytych nadużyć – z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora (art. 6 ust. 

1 f RODO); 
 

-  dane dotyczące ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – z uwagi na 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw; 
 

- pliki cookie –zapisywane są w pamięci przeglądarki internetowej lub na urządzeniu Uczestnika Programu. 

W większości przypadków, jest to niezbędne do prawidłowego działania Platformy Redabbo, bądź 

Aplikacji. Pliki cookie są  używane przez narzędzia analizujące ruch na Platformie bądź w Aplikacji. Analizy 

statystyczne przeprowadzane z wykorzystaniem tych narzędzi, są jednym ze źródeł poprawy jakości 
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świadczonych usług. Pliki cookie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie będą udostępniane 

osobom trzecim;  
 

- pliki cookie „serwisowe” - Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują tzw. cookie serwisowe 

przede wszystkim w celu dostarczania Uczestnikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz 

poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz 

usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp 

do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu mobilnym Uczestnika (telefon, 

tablet itp.). Zawartość plików cookie nie pozwala na identyfikację Uczestnika Programu i za ich 

pośrednictwem nie są ani przetwarzane, ani przechowywane dane osobowe Uczestnika. 
 

6. Administrator przetwarza również dane Uczestników Programu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), tj.: odpowiedzi na pytania, wnioski oraz reklamacje 

Uczestników Programu, czy wykrywania nadużyć mogących prowadzić do ograniczenia bądź zablokowania 

Konta Uczestnika. 

 

O D B I O R C Y  D A N Y C H  
 

W celu realizacji świadczenia usług na rzecz Uczestnika Programu, dostęp do danych osobowych wewnątrz 

struktury organizacyjnej Administratora, będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy 

i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach dane osobowe Uczestnika Programu mogą być 

ujawniane odbiorcom, bądź dostawcom zewnętrznym. W takiej sytuacji, Administrator dokładnie bada 

podstawę prawną ujawnienia danych osobowych.  
 

Przetwarzanie danych w niektórych zakresach, Administrator może zlecać zewnętrznym dostawcom usług. 

Firmy te są przez Administratora starannie wybierane, a współpraca odbywa się na podstawie pisemnej 

umowy. Podlegają one poleceniom Administratora, a przed rozpoczęciem oraz w trakcie przetwarzania 

danych, Administrator poddaje je regularnym kontrolom. Firmy te nigdy nie wykorzystują danych osobowych 

Uczestników Programu do własnych celów.  
 

W związku z powyższym Administrator może przekazać dane Uczestników Program odbiorcom, którzy:  
 

• doradzają Administratorowi w kwestiach marketingowo-technicznych; 

 udostępniają Administratorowi przestrzeń na serwerach, bądź nadzorują systemy baz danych i 

podobne; 

• oferują Administratorowi wsparcie techniczne, doradcze oraz prawne. 
 

Ze względu na wymienione powyżej przekazywanie danych może się zdarzyć, że dane te będą przetwarzane 

w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraj trzeci). Poziom ochrony danych osobowych 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. 

Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne                                 

i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Każde przekazanie danych do kraju trzeciego następuje                

z uwzględnieniem stosowanego prawa o ochronie danych. Jeżeli Komisja Europejska nie stwierdziła 

stosownego poziomu ochrony w kraju trzecim, Administrator przewiduje odpowiednie gwarancje, aby 

zapewnić adekwatną ochronę danych Uczestników Programu. Może to nastąpić na przykład poprzez zawarcie 

umów o przetwarzaniu danych, które zawierają standardowe unijne klauzule ochrony danych i zgodnie z 

odpowiednimi uchwałami Komisji Europejskiej zapewniają odpowiednie gwarancje (informacje na stronie: 

http://ec.europa.eu/ justice/data- protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).  
 

http://ec.europa.eu/%20justice/
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O ile jest to konieczne do opracowania zgłoszenia Uczestnika Programu, podane dane mogą zostać 

przekazane do naszych partnerów (np. dostawców, w przypadku zapytań dot. specyfiki produktów), w celu 

opracowania zgłoszenia dokonanego przez Uczestnika Programu.  
 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Uczestnika właściwym 

organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na 

odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane Uczestnika 

Programu mogą zostać udostępnione, np.:  

 Organom państwowym, np.: Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektoratowi Ochrony Danych 

Osobowych, czy Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

 Partnerom działającym na zlecenie Administratora, aby w imieniu Administratora mogli kompleksowo 

obsłużyć Uczestnika Programu i wspierać świadczenie usług na jego rzecz;  

 Kurierowi, który w imieniu Administratora doręczy Uczestnikowi Programu przesyłkę; 
 

Administrator w żadnym wypadku nie udostępnia danych osobowych Uczestnika Programu innym firmom, 

które mogłyby je wykorzystać do celów marketingu bezpośredniego. Administrator nie wykorzystuje również 

danych osobowych Konsumenta, by realizować działania marketingowe w celach komercyjnych. 

 

P O U F N O Ś Ć  D A N Y C H  O S O B O W Y C H  
 

W związku z charakterem świadczonych usług oraz rozmiarem przedsięwzięcia, Uczestnik Programu 

akceptuje i wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom 

(„Podwykonawcom” lub „Procesorom”), przy pomocy których Administrator wykonuję Umowę, w 

szczególności utrzymuje infrastrukturę telekomunikacyjną, systemy informatyczne i inną infrastrukturę, a 

także korzysta z innego wsparcia podwykonawców, w zależności od okoliczności, w tym aktualnych potrzeb 

Administratora i możliwości Podwykonawców.  
 

Aby zapewnić poufność danych osobowych, naszym pracownikom i współpracującym z nami firmom, 

zajmującym się przetwarzaniem danych, nie wolno gromadzić, przetwarzać ani wykorzystywać danych 

osobowych w sposób nieupoważniony. Przed rozpoczęciem współpracy, Administrator starannie wybiera 

pracowników i współpracowników, którzy zostają przez Administratora uwrażliwieni, na związane z ochroną 

danych osobowych kwestie prawne. Zostają również zobowiązani na piśmie do utrzymywania danych w 

tajemnicy. Obowiązek ten pozostaje w mocy również po zakończeniu współpracy.  

 

Z A P E W N I E N I E  B E Z P I E C Z E Ń S T W A   

D A N Y C H  O S O B O W Y C H  
 

Bezpieczeństwo danych jest dla nas bardzo istotne, w związku z tym Administrator wykorzystuje liczne środki 

techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe, w szczególności przed dostępem do nich osób 

trzecich. Podjęte przez Administratora środki, są regularnie dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy oraz 

dostępnych rozwiązań technicznych. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, 

bezpiecznego przetwarzania danych, który zapewni przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie 

osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie 

zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje przeprowadzane na danych osobowych, były 

rejestrowane i dokonywane, jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników, zgodnie z 

obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Administrator 

podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące, 
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dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy 

przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

 

O K R E S  P R Z E C H O W Y W A N I A  D A N Y C H  O S O B O W Y C H  
 

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub 

zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną 

przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. W celu przeciwdziałania nadużyciom dane 

osobowe są przetwarzane przez okres 3 miesięcy licząc od zakończenia udziału w Programie. Administrator 

usuwa lub anonimizuje / szyfruje dane osobowe, kiedy nie są już potrzebne do celów, do których 

Administrator przetwarza je zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Natomiast Dane osobowe oraz numer 

telefonu Uczestnika Programu, usuwane są po upływie 3 miesięcy od dnia rezygnacji z uczestnictwa w 

Programie, ze względu na zabezpieczenie Uczestnikowi Programu możliwości przywrócenia usuniętego konta 

rozliczeniowego na Platformie Redabbo bądź w Aplikacji Re-Pay. W terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia 

Konta z Platformy Redabbo bądź z Aplikacji Re-Pay, Uczestnik Programu ma możliwość jego przywrócenia 

poprzez ponowne zarejestrowanie się z wykorzystaniem danych, które posłużyły do utworzenia Konta 

Uczestnika Programu, przed jego usunięciem. W takim przypadku proces usunięcia danych zostaje 

przerwany. O ile dane Uczestnika Programu są jeszcze potrzebne ze względu na określone prawem okresy 

przechowywania albo do zabezpieczenia, wysunięcia lub zrealizowania roszczenia, Administrator zapisuje 

dane o wyrejestrowaniu Uczestnika z Programu tak długo, jak ich przechowywanie wymagane jest przepisami 

prawa, względnie tak długo, jak konieczne jest to do realizacji celu. Dane stanowiące udokumentowanie 

uprawnienia Uczestnika Programu do zapoznawania się z treściami przeznaczonymi dla osób pełnoletnich 

oraz dotyczących napojów alkoholowych i spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przechowywane są przez 

Administratora przez okres 6 lat.  

 

P R A W A  U C Z E S T N I K A  S Y S T E M U   

W  Z W I Ą Z K U  Z  P R Z E T W A R Z A N I E M  D A N Y C H  
 

Uczestnikowi Programu przysługuje szereg praw dotyczących danych osobowych, w tym: dostęp do treści 

danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

o ile jest to technicznie możliwe, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  
 

Na zgłoszone zapytanie, zgodnie z art. 15 RODO, Administrator udziela informacji o zapisanych danych 

odbiorców lub kategoriach odbiorców danych, którym Administrator przekazuje dane, a także na temat celu 

przetwarzania danych. Informacji tych Administrator udziela bezpłatnie. Administrator zobowiązany jest do 

udzielenia informacji, o które wnioskuje Uczestnik Programu w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

wniosku od Uczestnika Programu. Jeśli wniosek Uczestnika ma skomplikowany charakter, lub liczba 

wniosków złożona u Administratora w jednym czasie jest duża, Administrator ma prawo przedłużyć termin 

rozpatrzenia wniosku o dodatkowe dwa miesiące, o czym uprzednio poinformuje Uczestnika Programu w 

terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Maksymalny termin udzielenie odpowiedzi na wniosek Uczestnika 

Programu, nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty otrzymania wniosku. 
 

Podjęcie przez Administratora działań, zawartych w złożonym przez Uczestnika wniosku oraz wydanie kopii 

danych, jest bezpłatne. Jeżeli jednak żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności 
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ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może odmówić podjęcia działań podając 

uzasadnienie. 
 

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, można ją wycofać w dowolnym 

momencie poprzez ich usunięcie, wykorzystując w tym celu funkcjonalności udostępnione na Platformie 

Redabbo, bądź w Aplikacji Re-Pay. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

danych, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.  
 

Uczestnik Programu w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych umieszczonych na Platformie 

Redabbo, bądź w Aplikacji Re-Pay (art. 15 RODO), oraz może je sprostować bądź uzupełniać (art. 16 RODO) 

lub całkowicie usunąć (art. 17 RODO). W przypadku gdyby Uczestnik Programu uznał, że takie rozwiązanie 

jest niewystarczające, może zwrócić się do Administratora z pisemnym wnioskiem skierowanym na adres: 

support@redabbo.com bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem 

www.redabbo.pl.  
 

W przypadku uznania przez Uczestnika Programu, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza 

przepisy prawa, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
 

Z M I A N A  P O L I T Y K I  P R Y W A T N O Ś C I  
 

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki 

została przyjęta i obowiązuje od dnia 1 marca 2020 roku. Zmiana informacji dotyczących ochrony danych 

może być konieczna, ze względu na zmianę stanu prawnego lub okoliczności przetwarzania danych przez 

Administratora. Jeżeli zmienią się cele gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, 

a także tożsamość Administratora i kategorie odbiorców danych, Uczestnik Programu zostanie niezwłocznie 

o tym fakcie poinformowany oraz poproszony o potwierdzenie przyjęcia przedmiotowych zmian do 

wiadomości, co będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany.   
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