Polityka prywatności Cyfrowego portfela BZ WBK MasterPass™
1. W przypadku korzystania z Cyfrowego portfela dane osobowe Użytkownika będą
przetwarzane według zasad opisanych w niniejszej Polityce prywatności Cyfrowego portfela
BZ WBK MasterPass.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Bank Zachodni WBK S.A. ul. Rynek
9/11, 50-950 Wrocław, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności. Użytkownikom Portfela
przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. Dane osobowe mogą być
przekazywane wyłącznie uprawnionym podmiotom w przypadkach wskazanych w ustawie z
dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe.
3. Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że dane osobowe
Użytkowników mogą być gromadzone i przetwarzane w celu:
a) tworzenia i zarządzania Portfelem,
b) kontaktu telefonicznego przez pracowników call center Banku,
c) potwierdzenia konta i informacji o karcie płatniczej oraz dokonywania autoryzacji
płatności,
d) zapobiegania lub wykrywania nadużyć,
e) promowania oferty Banku oraz w celu rozwoju i ulepszaniu produktów i usług Banku.
4. Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko oraz dane adresowe, numer telefonu i
adres e-mail, osobiste hasło do Portfela, dane kart płatniczych i transakcji dokonywanych za
pośrednictwem Portfela (w tym szczegóły dotyczące transakcji dokonywanych przy użyciu
Kart zarejestrowanych w Portfelu).
5. Rejestracja Użytkownika Portfela następuje elektronicznie na stronie Banku, zgodnie z pkt. IV
Regulaminu korzystania z Cyfrowego portfela BZ WBK MasterPass.
6. Informacje są zbierane bezpośrednio od Użytkowników podczas rejestracji Portfela, a także
podczas dokonywania transakcji przy użyciu Portfela oraz za pośrednictwem Akceptantów.
7. W przypadku dokonywania transakcji za pomocą opcji Connected Checkout oraz Express
Checkout Akceptant posiada dostęp do nazwy karty oraz do adresu dostawy (jeśli jest
wymagany).
8. Podczas korzystania z Portfela niektóre informacje mogą być zbierane w sposób
zautomatyzowany, np. za pomocą plików cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe,
które są przesyłane do pliku na dysku twardym komputera lub urządzenia mobilnego w
pamięci. Cookies pozwalają na poruszanie się po stronach internetowych i (w razie potrzeby)
włączyć zawartość dopasowaną do potrzeb użytkownika.
9. Możesz kontrolować i usuwać pliki cookie przez modyfikacje ustawień swojej przeglądarki
internetowej. Alternatywnie, możesz odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, która zawiera
wyczerpujące informacje na temat modyfikacji ustawień najpopularniejszych przeglądarek.
Znajdziesz tam również ogólne informacje o plikach cookie i dowiesz się jak usunąć pliki
cookie z Twojego komputera. Więcej informacji na temat plików cookie w przeglądarce
urządzenia mobilnego (np. telefon komórkowy, tablet itp.) zdobędziesz po zapoznaniu się z
instrukcją obsługi urządzenia mobilnego. W trakcie korzystanie z Portfela masz zawsze dostęp
do narzędzia pozwalającego zarządzać informacjami jakie są zbierane.
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