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Informacje dotyczące naszej Polityki Prywatności 
 
„ZEN.COM” Sp. z o.o., kod spółki 304749651 (dalej - Spółka lub my), z siedzibą przy ul. Mėsinių 5, Wilno, 
Republika Litewska, jest instytucją prowadzącą działalność w zakresie obrotu pieniądzem elektronicznym, 
posiadającą licencję nr 35 wydaną przez Bank Litwy w dniu 24 maja 2018 roku. 
 
 
Ponieważ gromadzimy i wykorzystujemy Dane Osobowe (zwane dalej „Danymi Osobowymi”), jesteśmy 
zobowiązani do wykorzystywania i przetwarzania Państwa Danych Osobowych wyłącznie zgodnie z 
niniejszą Polityką Prywatności (zwaną dalej „Polityką Prywatności”), jak również obowiązującymi 
przepisami, w tym ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie 
Danych Osobowych (zwanym dalej „RODO”), ustawą o praniu brudnych pieniędzy i zapobieganiu 
finansowaniu terroryzmu obowiązującą w Republice Litewskiej, ustawą o ochronie prawnej Danych 
Osobowych obowiązującą w Republice Litewskiej i innymi stosownymi aktami prawnymi. 
 
Należy pamiętać, że w przypadku przekazania nam informacji o innych osobach niż Państwo, Państwa 
pracownicy, kontrahenci, doradcy lub dostawcy, muszą Państwo dopilnować, aby wszyscy wiedzieli, w jaki 
sposób ich dane będą przetwarzane. 
 
 
Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady gromadzenia, przechowywania, przetwarzania 
i utrwalania Państwa Danych Osobowych i innych informacji dotyczących Państwa, jak również zakres 
przetwarzanych Danych Osobowych, cele, źródła, odbiorców oraz inne istotne aspekty przetwarzania 
danych w korzystaniu z naszych usług jako instytucji pieniądza elektronicznego. 
 
 
Definicje 
 
 
Poniższe definicje pomogą Państwu zrozumieć naszą Politykę Prywatności wyjaśniając wszelkie używane 
przez nas terminy: 
 
 
1. „Grupa kapitałowa” - oznacza „ZEN.COM” Sp. z o.o. oraz każdą z jej spółek zależnych lub 
holdingowych, które pozostają w stosunku odpowiadającym bezpośredniej lub pośredniej własności 
powyżej 50 %; 
2. „Wykonanie umowy” - oznacza przetwarzanie Państwa Danych Osobowych w celu realizacji 
umowy podpisanej między Państwem a nami (np. w celu świadczenia Państwu usług) lub podjęcia kroków 
na Państwa życzenie przed zawarciem takiej umowy; 
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3. „Obowiązek prawny” - oznacza przetwarzanie Państwa Danych Osobowych gdy jest to konieczne 
do wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy (np. w celu udzielenia 
odpowiedzi na nakaz sądowy lub nakaz organu regulacyjnego); 
4. „Uzasadniony powód” - oznacza podstawę prawną do wykorzystywania Państwa Danych 
Osobowych, np. w celu świadczenia i doskonalenia usług, zarządzania naszymi relacjami z Państwem oraz 
naszą działalnością oraz/lub w celach marketingowych; 
5. „Usługi” - oznacza nasze produkty oraz usługi świadczone przez nas jako instytucję pieniądza 
elektronicznego licencjonowaną przez Bank Litwy; 
6.    „my”, „nam”, „nasze” lub „Spółka” - oznacza „ZEN.COM” Sp. z o.o., kod spółki 304749651 z siedzibą 
przy ul. Mėsinių 5, Wilno, Republika Litewska; 
7. „Państwo” - oznacza użytkownika jako potencjalnego, istniejącego i/lub byłego klienta, 
pracownika naszego klienta lub inne strony, np. właścicieli faktycznych, upoważnionych przedstawicieli, 
partnerów biznesowych, inne strony powiązane i/lub osobę kontaktującą się z nami za pomocą poczty 
elektronicznej lub innych środków komunikacji. 
 
Aktualizacje naszej Polityki Prywatności 
 
Regularnie sprawdzamy niniejszą Politykę Prywatności i zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w 
dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Wszelkie zmiany i 
uściślenia wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu zmienionych warunków na naszej stronie 
internetowej: www.zen.com. 
 
 
Co jakiś czas należy sprawdzać naszą Politykę Prywatności, aby upewnić się, że są Państwo zadowoleni z 
ewentualnych zmian. 
 
Kontakt z nami/DPO (Inspektorem Ochrony Danych) 
 
Można się z nami skontaktować pisząc do nas na adres office@zen.com lub pisząc na adres UAB 
„ZEN.COM” - Mėsinių str. 5, LT-01133, Wilno, Republika Litewska,. 
 
Można również skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając 
wiadomość e-mail na adres: dpo@zen.com. 
 
Zasady przetwarzania Danych Osobowych 
 
 
Zasady, których przestrzegamy w celu spełnienia potrzeby ochrony Państwa Danych Osobowych, są 
następujące: 
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1.  „zasada legalności, uczciwości i przejrzystości” - Państwa Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie 
z prawem, uczciwie, rzetelnie i w sposób przejrzysty w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą; 
2. „zasada ograniczenia celu” - Dane Osobowe użytkownika są gromadzone w konkretnych, jasno 
określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny 
z tymi celami; 
3. „zasada minimalizacji danych” - Dane Osobowe muszą być adekwatne, stosowne i ograniczone w 
zakresie wyłącznie do tego, co jest konieczne w odniesieniu do celów, w jakich są przetwarzane; 
4. „zasada dokładności” - Dane Osobowe użytkownika muszą być prawidłowe i, w razie potrzeby, 
aktualizowane; należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Dane Osobowe 
użytkownika, które są nieprawidłowe zostaną usunięte lub skorygowane natychmiast/bez zwłoki z 
uwzględnieniem celów, dla których są przetwarzane; 
5. „zasada ograniczenia przechowywania” - Państwa Dane Osobowe będą przechowywane w 
formie, która pozwala na identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to 
konieczne do celów, w których Dane Osobowe są przetwarzane; 
6. „zasada integralności i poufności” - Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób 
zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub bezprawnym 
przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub naruszeniem, przy użyciu 
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 
 
Państwa Dane Osobowe są traktowane jako informacje poufne i mogą być ujawniane osobom trzecim 
wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności i odpowiednich aktach prawnych. 
 
Należy pamiętać, że w przypadku przekazania nam informacji o jakiejkolwiek osobie innej niż użytkownik, 
jego pracownicy, kontrahenci, doradcy lub dostawcy, użytkownik musi upewnić się, są oni świadomi, w 
jaki sposób ich informacje będą wykorzystywane. 
 
 
Rodzaje gromadzonych danych na Państwa temat 
 
Kategorie Danych Osobowych, które możemy gromadzić o użytkowniku, są następujące: 
 
1.   Podstawowe Dane Osobowe - imię, nazwisko, stanowisko itp.; 
2. Dane identyfikacyjne i inne dane do weryfikacji danych ewidencyjnych (Państwa lub Państwa 
przedstawiciela, beneficjenta rzeczywistego będącego właścicielem osób prawnych) - imię, nazwisko, 
PESEL, data urodzenia, adres, narodowość, płeć, skan dowodu osobistego/paszportu, dowód własności 
faktycznej lub źródła środków finansowych, liczba posiadanych udziałów, prawa głosu lub część kapitału 
zakładowego, tytuł, wizualnie zeskanowany lub sfotografowany wizerunek twarzy lub zdjęcie, które 
użytkownik dostarcza za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub aparatu fotograficznego, nagrania wideo i 
audio do identyfikacji, rozmowy telefoniczne w celu zachowania należytej staranności/”poznania klienta” 
/przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy oraz zebrane w ramach akceptacji klienta i bieżących 
procedur monitorowania; 
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3.   Dane transakcyjne - dane transakcyjne (np. dane odbiorcy, data, godzina, kwota i waluta, która została 
użyta, nazwa/adres IP nadawcy i odbiorcy), rachunki, kwota transakcji, przychód, lokalizacja itp. 
4.   Informacje związane z obowiązkiem prawnym - dane wynikające z zapytań kierowanych przez władze, 
dane, które umożliwiają nam spełnienie wymogów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy 
i zapewnienia zgodności z międzynarodowymi sankcjami, z uwzględnieniem celu stosunków handlowych 
oraz tego, czy są Państwo osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne, a także inne dane, 
które muszą być przez nas przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku celem „poznania 
klienta”. 
5. Dane kontaktowe - imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu itp. 
 
Informujemy, że inne dane nie wymienione powyżej, które odnoszą się do świadczenia naszych usług lub 
które zostały nam przekazane, mogą być również gromadzone. 
 
 
Cele i podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych 
 
 
Informacje przechowywane na Państwa temat są przez nas wykorzystywane w następujący sposób: 
 
1. Zawarcie umowy lub realizacja działań na Państwa życzenie przed zawarciem umowy (w celu 
poznania, identyfikacji i weryfikacji naszych klientów): 
 
W tym celu możemy przetwarzać Państwa Podstawowe Dane Osobowe, Dane Identyfikacyjne i inne dane 
weryfikacyjne, Dane Kontaktowe oraz inne Dane Osobowe (w celu określenia możliwości świadczenia 
usług). 
 
Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest: zawarcie z Państwem umowy, realizacja 
naszych uzasadnionych interesów i/lub wypełnienie obowiązujących nas zobowiązań prawnych. 
 
2. W celu realizacji zawartej z Państwem umowy, w tym, między innymi, świadczenia usług emisji, 
dystrybucji i wykupu pieniądza elektronicznego oraz świadczenia usług płatniczych: 
 
W tym celu możemy przetwarzać Państwa Podstawowe Dane Osobowe, Dane Identyfikacyjne i inne dane 
ewidencyjne, Dane Transakcyjne, Informacje związane z wymogami prawnymi, Dane Kontaktowe i inne 
Dane Osobowe dostarczone nam przez lub w imieniu Państwa lub wygenerowane przez nas w trakcie 
świadczenia usług. 
 
Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych jest: wykonanie podpisanej z Państwem 
umowy, realizacja uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich i/lub przestrzeganie stosownych 
obowiązków prawnych. 
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3. Przestrzeganie wymogów prawnych (np. realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o praniu 
brudnych pieniędzy i zapobieganiu finansowaniu terroryzmu na terenie Republiki Litewskiej oraz innych 
celów związanych z zapobieganiem nadużyciom finansowym i przestępczości oraz zobowiązań w 
zakresie zarządzania ryzykiem): 
 
W tym celu możemy przetwarzać Państwa Podstawowe Dane Osobowe, Dane Identyfikacyjne i inne dane 
ewidencyjne, Dane Transakcyjne, Informacje związane z wymogami prawnymi, Dane Kontaktowe i inne 
Dane Osobowe dostarczone nam przez lub w imieniu Państwa lub wygenerowane przez nas w trakcie 
świadczenia usług. 
 
Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest: realizacja uzasadnionych potrzeb naszych lub 
osób trzecich i/lub przestrzeganie obowiązujących nas wymogów prawnych. 
 
 
4. Udzielenie odpowiedzi, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony 
internetowej lub innych środków komunikacji: 
 
W tym celu możemy przetwarzać Państwa Podstawowe Dane Osobowe, Dane Kontaktowe i inne Dane 
Osobowe przekazane nam przez Państwa lub w ich imieniu. 
 
Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest: zgoda użytkownika, realizacja uzasadnionych 
celów naszych lub osób trzecich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpoznawanie twarzy 
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W celu weryfikacji tożsamości korzystamy z rozwiązania do rozpoznawania twarzy dostarczonego przez 
iDenfy. Więcej informacji na temat rozwiązania iDenfy można znaleźć pod adresem: 
https://www.idenfy.com/. 
 
Nie będziecie Państwo proszeni o przeprowadzenie procedury iDenfy, chyba że będziemy zobowiązani do 
potwierdzenia Państwa tożsamości zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami - na przykład przed 
utworzeniem nowego konta ZEN. 
 
Rozwiązanie iDenfy jest wykorzystywane do porównywania danych fotograficznych lub nagrań wideo 
dotyczących Państwa osoby z dowodem osobistym/paszportem, w celu wywiązania się z obowiązków 
prawnych (np. realizacja obowiązków wynikających z ustawy o praniu brudnych pieniędzy i zapobieganiu 
finansowaniu terroryzmu w Republice Litewskiej oraz w innych celach związanych z zapobieganiem 
oszustwom i przestępczości) oraz obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem. 
 
Rezultat rozpoznania twarzy (dopasowanie lub niedopasowanie) zostanie zachowany tak długo, jak jest to 
konieczne do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości oraz przez okres wymagany przez przepisy o 
przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. 
 
Wykonujemy rozpoznawanie twarzy za pomocą rozwiązania iDenfy na podstawie zgody. Jeśli ta metoda 
Państwu nie odpowiada, mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej 
w celu określenia alternatywnego sposobu identyfikacji. 
 
Marketing bezpośredni 
 
 
Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe na potrzeby działań 
marketingowych. 
 
Możemy wykorzystywać adresy e-mail naszych obecnych klientów do wprowadzania do obrotu naszych 
podobnych towarów lub usług, chyba że sprzeciwią się Państwo wykorzystaniu Państwa poczty 
elektronicznej do wprowadzania do obrotu naszych podobnych towarów i usług. Otrzymują Państwo 
wyraźną, bezpłatną i łatwą do realizacji możliwość sprzeciwienia się lub wycofania się z takiego 
wykorzystania danych kontaktowych przy okazji każdej wiadomości. 
 
Jako klientom, możemy również przekazać Państwu informacje na temat naszych produktów lub usług, 
wysyłając wiadomości za pośrednictwem aplikacji. Takie wiadomości mogą być przeglądane w centrum 
powiadomień, o ile użytkownik nie wybierze funkcji „opt-out” [anulowanie zgody] w naszej aplikacji. 
 
W innych przypadkach, możemy wykorzystać Państwa Dane Osobowe do celów marketingu 
bezpośredniego, jeżeli wyrazili Państwo wcześniejszą zgodę na takie wykorzystanie danych. 
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Mamy prawo oferować Państwu usługi świadczone przez naszych partnerów biznesowych lub inne strony 
trzecie lub dokonywać oceny Państwa opinii na temat różnych kwestii w odniesieniu do naszych 
partnerów biznesowych lub innych stron trzecich na podstawie przepisów prawa, tzn. na podstawie 
uprzedniej zgody. 
 
W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na otrzymywanie takich wiadomości marketingowych i/lub 
telefonów od nas, naszych partnerów biznesowych lub osób trzecich, nie będzie to miało żadnego wpływu 
na świadczenie usług na rzecz Państwa jako klienta. 
 
Zapewniamy wyraźną, bezpłatną i łatwą do realizacji możliwość niewyrażenia zgody lub wycofania 
udzielonej zgody na wysyłanie przez nas ofert. W każdym powiadomieniu wysyłanym pocztą elektroniczną 
oświadczamy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych lub odmówić 
przyjęcia powiadomień od nas. Mają Państwo prawo do odmowy otrzymywania powiadomień od nas 
poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w każdym powiadomieniu e-mail. 
 
  
Sposoby uzyskiwania Państwa Danych Osobowych 
 
Uzyskujemy od Państwa Dane Osobowe, gdy przekazują je Państwo bezpośrednio do nas. Na przykład, 
gdy stajecie się Państwo nowym klientem lub gdy przekazujecie nam informacje poprzez bezpośrednią 
komunikację (np. wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, 
rejestrację na potrzeby naszych usług), poprzez dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej lub 
aplikacji mobilnej, poprzez założenie u nas konta, gdy subskrybujecie Państwo nasze publikacje 
elektroniczne (np. newslettery). 
Gromadzimy również Dane Osobowe użytkowników pochodzące od osób trzecich, głównie: 
 
1. gdy są nam one dostarczane przez stronę trzecią, która jest powiązana z Państwem i/lub prowadzi 
z nami interesy, na przykład z partnerami biznesowymi, podwykonawcami, dostawcami usług, 
handlowcami itp.; 
2. ze źródeł zewnętrznych, na przykład, rejestrów prowadzonych przez agencje rządowe lub gdy 
zbieramy informacje o użytkowniku, aby pomóc w przeprowadzeniu „poznania klienta” w ramach 
procedur akceptacji klienta, takich jak lista osób objętych sankcjami, lista osób zajmujących eksponowane 
stanowiska polityczne itp.; 
3. z banków i/lub innych instytucji finansowych w przypadku otrzymania Danych Osobowych w 
trakcie wykonywania operacji płatniczych; 
4. z publicznie dostępnych źródeł - możemy, na przykład, wykorzystywać źródła (takie jak publiczne 
strony internetowe, otwarte rządowe bazy danych lub inne dane w domenie publicznej), aby pomóc nam 
utrzymać dokładność danych, świadczyć i ulepszać nasze usługi; 
5.    od innych podmiotów z Grupy Kapitałowej lub innych podmiotów, z którymi współpracujemy. 
 
Ujawnianie danych i wykorzystywanie ich przez osoby trzecie 
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Możemy ujawnić i/lub przekazać Państwa Dane Osobowe wyłącznie zgodnie z przepisami prawa i 
zasadami poufności następującym kategoriom odbiorców: 
 
1. naszym partnerom biznesowym, agentom lub pośrednikom, którzy stanowią niezbędny element 
dostarczania naszych produktów i usług; 
2. zewnętrznym dostawcom usług, którzy pomagają nam świadczyć usługi dla Państwa; 
 
3. stronom trzecim, w przypadku których mamy obowiązek lub jesteśmy prawnie upoważnieni do 
ujawnienia Państwa Danych Osobowych, głównie: organom rządowym i/lub organom nadzoru (zgodnie z 
wymogami i obowiązkami wynikającymi z przepisów aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania 
praniu brudnych pieniędzy, zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu), 
instytucjom kredytowym, finansowym, płatniczym i/lub innym instytucjom pieniądza elektronicznego, 
instytucjom prowadzącym dochodzenie przedprocesowe, Państwowej Inspekcji Podatkowej; 
4. stronom trzecim, jeżeli jest to zasadnie wymagane w celu ochrony naszych praw, systemów i usług, 
głównie: 
prawnikom, komornikom sądowym, audytorom itp.; 
5. dostawcom usług, takim jak: dostawcy usług przechowywania w chmurze/na serwerach, instytucje 
wydające karty (np. Visa lub MasterCard), dostawcy usług identyfikacji i weryfikacji, inni dostawcy usług, 
z którymi zawarliśmy umowy o świadczenie usług (np. firmy świadczące usługi w zakresie przeciwdziałania 
praniu brudnych pieniędzy, kontroli osób narażonych na ryzyko polityczne i przeciwdziałania finansowaniu 
terroryzmu, innym oszustwom i przestępstwom) lub gdy wspomniane udostępnianie jest obowiązkowe 
zgodnie z prawem właściwym. 
6. beneficjentom środków transakcyjnych otrzymującym informacje w wyciągach z płatności wraz ze 
środkami transakcji; 
7. innym podmiotom, które mają uzasadniony interes lub którym Dane Osobowe mogą być im 
udostępniane na mocy umowy zawartej między Państwem a Spółką; 
 
 
 
Możemy również ujawnić Państwa Dane Osobowe, jeżeli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub 
udostępnienia Państwa Danych Osobowych w celu spełnienia wszelkich prawnych lub regulacyjnych 
obowiązków lub żądań. 
 
Międzynarodowy przepływ Danych Osobowych 
 
Ponieważ świadczymy usługi międzynarodowe, Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane i 
przetwarzane poza Unią Europejską (dalej - UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej - EOG). 
 
Przekazywanie Danych Osobowych może być uznane za konieczne w następujących sytuacjach: 
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1. w celu zawarcia umowy pomiędzy Państwem a Spółką i/lub w celu wypełnienia zobowiązań 
wynikających z takiej umowy; 
2. w przypadkach wskazanych w aktach prawnych i przepisach dotyczących ochrony naszych prawnie 
uzasadnionych interesów, np. w celu wniesienia pozwu do sądu/innych organów państwowych; 
3. w celu spełnienia wymogów prawnych lub w celu realizacji interesu publicznego. 
 
 
 
W przypadku międzynarodowego przesyłu Państwa Danych Osobowych, wprowadzamy zabezpieczenia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz zapewniamy, 
że dane są chronione i przekazywane w sposób spójny z wymogami prawnymi mającymi zastosowanie do 
Danych Osobowych. 
 
Istnieją różne sposoby zapewnienia, że Dane Osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny, mianowicie: 
 
1. kraj, do którego wysyłamy Dane Osobowe, terytorium lub jeden lub więcej określonych sektorów 
w tym kraju trzecim, lub organizacja międzynarodowa uzyskała pozytywną opinię Komisji Europejskiej jako 
kraj o zadowalającym poziomie ochrony; 
2. odbiorca podpisał standardowe klauzule ochrony danych, które są zatwierdzone przez Komisję 
Europejską; 
 
3. jeżeli odbiorca ma siedzibę w USA i jest certyfikowanym członkiem systemu ochrony prywatności 
UE-USA; 
4. w przypadku uzyskania specjalnego zezwolenia od organu nadzorczego. 
 
 
Możemy przekazać Dane Osobowe państwu trzeciemu, podejmując inne środki, jeżeli zapewniają one 
odpowiednie zabezpieczenia wskazane w RODO. 
 
 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
 
 
W niektórych przypadkach możemy skorzystać z automatycznego podejmowania decyzji, która odnosi się 
do decyzji podejmowanej wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania Państwa Danych 
Osobowych. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odnosi się do przetwarzania z wykorzystaniem np. kodu 
oprogramowania lub algorytmu, który nie wymaga interwencji człowieka. 
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Możemy korzystać z form zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania Danych 
Osobowych użytkownika w przypadku niektórych usług i produktów. W przypadku korzystania z 
automatycznego podejmowania decyzji dostarczymy Państwu dalsze informacje na temat logiki tego 
procesu, jak również znaczenia i przewidywanych konsekwencji dla Państwa. 
 
Informujemy, że mogą Państwo wnioskować o ręczną weryfikację poprawności automatycznej decyzji w 
przypadku, gdy nie są Państwo z niej zadowoleni i mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej 
wyłącznie na takim automatycznym przetwarzaniu. 
 
 
 
W jaki sposób chronimy Państwa Dane Osobowe? 
 
 
Podjęliśmy szereg środków bezpieczeństwa w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa Danych 
Osobowych. Stosujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz 
środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do nich, utratą, niewłaściwym 
wykorzystaniem, przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, modyfikacją, ujawnieniem, 
nieautoryzowanym dostępem lub jakąkolwiek inną bezprawną eksploatacją. Podejmujemy wszelkie 
odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpiecznego obchodzenia się z Państwa Danymi Osobowymi. 
 
Spółka i inni dostawcy usług, którzy mogą zaangażować się w przetwarzanie Danych Osobowych w naszym 
imieniu (dla celów wskazanych powyżej) są również zobowiązani umową do przestrzegania poufności tych 
Danych. 
 
 
Przechowywanie Państwa Danych Osobowych 
 
Czas przechowywania przez nas Państwa Danych Osobowych zależy od wielu czynników, włączając w to 
cel, w jakim wykorzystujemy te informacje oraz nasze obowiązki wynikające z innych przepisów prawa. 
Oznacza to, że będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe tak długo, jak długo będą one potrzebne 
do celów, dla których dane zostały zebrane i przetworzone, ale nie dłużej niż wymagają tego obowiązujące 
przepisy prawa i regulacje. 
 
Spółka będzie przechowywać Dane Osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do 
świadczenia usług oraz zgodnie z wymogami prawnymi i wykonawczymi dotyczącymi przechowywania 
Danych Osobowych. Jeżeli ustawodawstwo Republiki Litewskiej nie przewiduje okresu przechowywania 
Danych Osobowych, okres ten zostanie przez nas określony, biorąc pod uwagę uzasadniony cel 
przechowywania danych, podstawę prawną i zasady przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z 
prawem. 
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Warunki przechowywania Danych Osobowych do celów ich przetwarzania zgodnie z niniejszą Polityką 
Prywatności są następujące: 
 
1) przechowujemy Państwa Dane Osobowe tak długo, jak długo Państwa zgoda pozostaje w mocy, 
jeżeli nie ma innych wymogów prawnych, które powinny być spełnione w odniesieniu do ich 
przetwarzania; 
2) w  przypadku zawierania i realizacji umów - przechowujemy Państwa Dane Osobowe do czasu 
wejścia w życie umowy zawartej między Państwem a nami oraz do 10 lat po zakończeniu stosunku 
umownego między stronami; 
3) Państwa Dane Osobowe, które zostały zebrane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z 
Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu będą przechowywane 
zgodnie z przepisami tych ustaw w Republice Litewskiej do 8 (ośmiu) lat. Wyżej wymieniony okres może 
zostać przedłużony na okres nieprzekraczający 2 (dwóch) lat, pod warunkiem, że właściwy organ wystąpi 
z uzasadnionym wnioskiem; 
4) Państwa Dane Osobowe, które zostały przekazane za pośrednictwem naszej strony internetowej, 
są przechowywane przez okres konieczny do realizacji Państwa żądania i utrzymania dalszej współpracy, 
jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od ostatniego dnia komunikacji, w przypadku, gdy nie ma prawnych 
wymogów przechowywania ich dłużej. 
 
 
W sytuacjach, gdy warunki przechowywania danych są określone w przepisach prawa, stosuje się przepisy 
prawa. 
 
Informujemy również, że w pewnych okolicznościach Państwa Dane Osobowe mogą być przechowywane 
dłużej, mianowicie: 
 
1) w przypadku, gdy jest to konieczne w celu obrony przed roszczeniami, żądaniami lub pozwami oraz 
w celu prawidłowego dochodzenia naszych praw; 
2) w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu niedozwolonego, który jest 
przedmiotem dochodzenia; 
 
3) w przypadku, gdy Dane Osobowe użytkownika są niezbędne do prawidłowego rozstrzygnięcia 
sporu/skargi; 
 
4) z innych powodów ustawowych. 
 
 
Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych? 
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Jako osoby, których dane dotyczą, mają Państwo szereg praw związanych z Państwa Danymi Osobowymi. 
W pewnych okolicznościach i zgodnie z unijnymi lub innymi obowiązującymi przepisami o ochronie Danych 
Osobowych, mogą Państwo mieć prawo do: 
 
 
1. Prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych 
 
 
 
Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tym, które dane przetwarzane. Jednakże prawo to może 
być ograniczone przez ustawodawstwo, ochronę prywatności innych osób oraz uwzględnienie koncepcji 
biznesowej i praktyk biznesowych Spółki. Wiedza specjalistyczna Spółki, tajemnice handlowe, jak również 
wewnętrzne oceny i materiały mogą ograniczać prawo dostępu. 
 
2. Prawo do korygowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych 
 
Jeśli okaże się, że przetwarzamy Dane Osobowe użytkownika, które są nieprawidłowe, użytkownik ma 
prawo zażądać ich sprostowania. Mogą Państwo również zażądać uzupełnienia niekompletnych Danych 
Osobowych dotyczących Państwa. 
 
 
3. Prawo do usunięcia danych 
 
Mają Państwo prawo do usunięcia dowolnych lub wszystkich swoich Danych Osobowych. Pod warunkiem, 
że nie mamy żadnych prawnych powodów, aby kontynuować przetwarzanie lub przechowywanie Danych 
Osobowych użytkownika, dołożymy wszelkich starań, aby spełnić takie żądanie. W niektórych 
przypadkach nie możemy usunąć wszystkich Danych Osobowych użytkownika. W takim przypadku będzie 
to spowodowane faktem, że musimy przechowywać Państwa Dane Osobowe ze względu na stosunek 
umowny lub prawo. 
 
 
4. Prawo do ograniczonego przetwarzania Państwa Danych Osobowych 
 
Mogą Państwo również poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Państwa Danych Osobowych na 
pewien czas. Może to dotyczyć na przykład sytuacji, w której użytkownik uważa, że jest to niezgodne z 
prawem i/lub dane o użytkowniku są niedokładne i musimy je zweryfikować. Może to również dotyczyć 
sytuacji, w której użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu, które opieramy na uzasadnionym interesie. W 
takim przypadku musimy sprawdzić, czy nasze powody są nadrzędne w stosunku do Państwa decyzji; 
 
5. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystywania Danych Osobowych w oparciu o uzasadnione 
interesy. 
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W przypadku gdy opieramy się na naszych uzasadnionych interesach jako podstawie prawnej 
przetwarzania Danych Osobowych użytkownika, użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu 
przez nas jego Danych Osobowych, chyba że nasze powody podjęcia takiego przetwarzania przeważają 
nad jakimkolwiek naruszeniem jego praw do ochrony Danych Osobowych. 
 
6. Prawo do przenoszenia Danych Osobowych 
 
W pewnych sytuacjach mogą Państwo poprosić nas o przekazanie Państwa Danych Osobowych innemu 
kontrolerowi danych lub przekazanie ich bezpośrednio Państwu w dogodnym formacie (UWAGA: dotyczy 
to Danych Osobowych, które są przez Państwa dostarczane i które są przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie zawarcia i wykonania umowy). 
 
7. Prawo do wycofania zgody użytkownika 
 
W pewnych sytuacjach, gdy polegamy na Państwa zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Państwa 
Danych Osobowych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. W przypadku cofnięcia zgody 
użytkownika, zaprzestaniemy tego konkretnego przetwarzania, jeżeli opiera się ono w oparciu o taką 
zgodę. Jeśli jednak użytkownik wycofa swoją zgodę, wykorzystanie przez nas jego Danych Osobowych 
przed wycofaniem pozostaje zgodne z prawem; 
 
8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego 
 
Mają Państwo prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych 
w taki sam sposób, jak określono poniżej w sekcji „Korzystanie z własnych praw” niniejszej Polityki 
Prywatności. Wszystkie zapytania i skargi będą rozpatrywane przez nas w odpowiednim czasie, zgodnie z 
wewnętrznymi procedurami. 
 
W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa Danych Osobowych przez nas odbywa się w 
sposób naruszający Państwa prawa i uzasadnione interesy określone w obowiązujących przepisach prawa, 
mogą Państwo również złożyć skargę do organu nadzorczego - Państwowej Inspekcji Ochrony Danych 
Osobowych. Mogą Państwo złożyć wniosek zgodnie z procedurami rozpatrywania skarg ustanowionymi 
przez Państwową Inspekcję Ochrony Danych Osobowych, które można znaleźć pod tym linkiem: 
https://www.ada.lt/go.php/Skundu-nagrinejimas378. 
 
 
 
Korzystanie z własnych praw 
Będziemy korzystać z wyżej wymienionych praw tylko po otrzymaniu pisemnego wniosku o skorzystanie 
z określonego prawa wskazanego powyżej i dopiero po potwierdzeniu poprawności Państwa tożsamości. 
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Taki pisemny wniosek należy przesłać do nas osobiście na adres naszej siedziby, zwykłą pocztą lub pocztą 
elektroniczną: dpo@zen.com. 
 
 
Państwa wnioski zostaną zrealizowane lub ich realizacja zostanie odrzucona poprzez podanie przyczyn 
takiej odmowy w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku odpowiadającego 
naszym przepisom wewnętrznym i RODO. Wyżej wymienione ramy czasowe mogą zostać przedłużone o 
30 (trzydzieści) dni kalendarzowych poprzez uprzednie powiadomienie Państwa, jeżeli wniosek dotyczy 
dużego zakresu Danych Osobowych lub innych jednocześnie rozpatrywanych wniosków. Odpowiedź na 
Państwa zapytanie zostanie udzielona w formie wybranej przez Państwa. 
 
Polityka dotycząca plików cookie 
 
 
Aby zapewnić poprawne działanie naszej strony internetowej, możemy czasami umieścić na komputerze 
lub urządzeniu przenośnym niewielką ilość danych zwaną plikiem cookie. 
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak kontrolować ustawienia plików cookie i ustawienia przeglądarki 
lub jak usunąć pliki cookie z dysku twardego, zapoznaj się z Polityką dotyczącą plików cookie, która jest 
dostępna na naszej stronie internetowej: <Polityka dotycząca plików cookie>. 
 
 
 
Dodatkowe pytania? 
 
 
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania przez nas 
dotyczących Państwa Danych Osobowych lub jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu 
praw, zachęcamy do skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@zen.com. 


