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Oświadczenie Akceptanta standardowego w ramach 
Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego 

Ja/My niżej podpisany(a)/podpisani: 
Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Seria i nr dokumentu 

tożsamości 
1.    

2.    

3.    

4.    

 
działając osobiście jako wskazany poniżej przedsiębiorca (Akceptant) / działając jako uprawniony/eni reprezentant/ci 
wskazanego poniżej podmiotu (Akceptanta): 

 
 
 
 
 

niniejszym, mając świadomość, że poniższe oświadczenia są podstawą podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu 
mnie/reprezentowanego przeze mnie/przez nas podmiotu do Programu (jak zdefiniowane poniżej) oświadczam/y co 
następuje: 

1) Przystępuję do Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (Program) prowadzonego przez Fundację Polska 
Bezgotówkowa z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000693176) (Fundacja); 

2) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Programu określonymi w dokumencie „Program Wsparcia Obrotu 
Bezgotówkowego – Zasady Operacyjne – Wyciąg dla Akceptanta” oraz akceptuję warunki Programu (aktualne warunki 
Programu dostępne są pod adresem www.polskabezgotowkowa.pl); 

3) W okresie 12 miesięcy przed złożeniem niniejszego oświadczenia, nie akceptowałam/em płatności instrumentami 
płatniczymi opartymi o kartę w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności cards-not-present, z wyłączeniem płatności 
w punktach sprzedaży internetowej; 

4) Nie korzystałem w ostatnich 12 miesiącach, przed zawarciem umowy z Agentem rozliczeniowym w ramach Programu, z 
terminali płatniczych otrzymanych z tytułu uczestnictwa w sieci franczyzowej – gdy podmiotem posiadającym, 
dzierżawiącym lub wynajmującym terminal był inny podmiot; 

5) Nie uczestniczę w sieci franczyzowej w charakterze franczyzobiorcy, w której franczyzobiorcy otrzymują terminale płatnicze 
posiadane, dzierżawione lub wynajmowane przez sieć franczyzową lub inny niż Akceptant standardowy będący 
franczyzobiorcą, podmiot działający na rzecz lub na zlecenie sieci franczyzowej; 

6) Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych upoważniam Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000014843), Bank 
Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000039887), eCard S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 
0000042304), Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o 
Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce (KRS: 0000287836), Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych 
eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000490970), Fiserv Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000061293), 
PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000332228), Polskie ePłatności SA z siedzibą w Tajęcinie (KRS: 0000347131), 
Worldline Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (KRS: 0000367560), IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA z siedzibą w 
Warszawie (KRS 0000262496), ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000005459), mBank z siedzibą w 
Warszawie 0000025237, PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000026438), Alior Bank S.A. z siedzibą w 
Warszawie (KRS: 0000305178), Planet Pay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000427567), Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000069229), Sumup Payments Limited z siedzibą w Dublinie, SIBS 
International Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000 434650), myPOS Europe Ltd. z siedzibą w Londynie, PSC CEE 
Kft. z siedzibą w Veszprém - do ujawnienia Fundacji, Polska Bezgotówkowa z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000693176), 
podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie narzędzia informatycznego służącego do obsługi Programu Payarto Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000444086) oraz ……………………………………………….. z siedzibą w ……………………… (Agent 
rozliczeniowy), informacji o posiadaniu przeze mnie relacji umownej dotyczącej akceptowania instrumentów płatniczych 
opartych o kartę, w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego upoważnienia, jednocześnie upoważniam 
Fundację oraz Agenta rozliczeniowego, do wystąpienia z wnioskiem o ujawnienie powyższych informacji, w związku ze 
złożonym przeze mnie wnioskiem o uczestnictwo w Programie; 

7) Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Agenta Rozliczeniowego Fundacji moich danych osobowych oraz danych 
osobowych moich pełnomocników* niezbędnych w związku ze złożonym przeze mnie wnioskiem o uczestnictwo w 
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Programie oraz w przypadku zakwalifikowania mnie do Programu, w związku z uczestnictwem przeze mnie w Programie, 
na zasadach określonych w Programie; 

8) Wyrażam zgodę na udostępnienie osobom upoważnionym przez Fundację wszelkich informacji związanych z moim 
udziałem w Programie, w tym danych dotyczących umowy zawartej z Agentem rozliczeniowym, danych transakcyjnych i 
informacji na temat zainstalowanych terminali; 

9) Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Agenta rozliczeniowego Fundacji oraz osobom upoważnionym przez Fundację 
wszelkich innych niż dane osobowe informacji związanych z moim udziałem w Programie, w tym danych dotyczących 
umowy zawartej z Agentem rozliczeniowym, danych transakcyjnych i informacji na temat zainstalowanych terminali; 

10) Wyrażam zgodę na przeprowadzanie audytu przez Fundację lub podmiot wybrany przez Fundację w celu weryfikacji 
zakwalifikowania mnie do Programu oraz spełniania wymogów przewidzianych w Programie oraz akceptuję zasady audytu 
(aktualne warunki audytu dostępne są pod adresem www.polskabezgotowkowa.pl) i zobowiązuję się do udostępnienia 
wszelkich danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu.  

11) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację moich danych osobowych oraz danych osobowych moich 
pełnomocników* w celu rozpatrzenia złożonego przeze mnie wniosku o uczestnictwo w Programie, a w przypadku 
zakwalifikowania mnie do Programu, w celu prowadzenia Programu i wykonywania przez Fundację praw i obowiązków 
wynikających z warunków Programu określonych w dokumencie Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – Zasady 
Operacyjne – Wyciąg dla Akceptanta; 

12) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną [zamieszczoną poniżej] oraz akceptuję wszystkie jej 
postanowienia; jak również że zapoznałem się z przysługującymi mi prawami opisanymi w jej treści; 

13) Upoważniam Fundację do przekazywania (zgodnie z art. 9211 Kodeksu cywilnego) środków, przysługujących mi z tytułu 
dofinansowania przez Fundację w związku z moim uczestnictwem w Programie, w celu pokrycia kwot należnych od mnie 
na rzecz Agenta rozliczeniowego z tytułu opłat związanych z akceptacją instrumentów opartych o kartę,  bezpośrednio na 
rachunek bankowy Agenta rozliczeniowego; 

14) Zobowiązuję się do pokrycia kar umownych, o których mowa w warunkach Programu w przypadku przekazania 
nieprawdziwych lub pomięcia danych dotyczących okoliczności stanowiących przesłankę przystąpienia do Programu, a 
także w przypadku nieprzestrzegania przeze mnie warunków Programu; 

15) Oświadczam, że wszystkie dane podałam/em dobrowolnie, są one kompletne i prawdziwe. Zgadzam się na ich weryfikację. 
 
 
Imię i Nazwisko   Nr Tel. Komórkowego   Data wpisania SMS 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych Akceptantów i/lub ich pełnomocników jest Fundacja Polska Bezgotówkowa z 
siedzibą w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego 2B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 693176, REGON 368228442 (dalej Fundacja). 

2. Dane osobowe zbierane są bezpośrednio przez Fundację lub udostępniane Fundacji przez współpracujących z Fundacją 
Agentów Rozliczeniowych, a następnie przetwarzane: 

a. na podstawie zgody osoby, której dotyczą,  
b. jako niezbędne dla udziału Akceptanta w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (dalej Program) i 

wykonania regulującej go umowy zawartej pomiędzy Akceptantem, a Fundacją oraz 
c. jako niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji oraz obowiązków prawnych 

ciążących na Fundacji. 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy regulującej udział Akceptanta w Programie, w szczególności 

ewidencji Akceptanta, ustalenia wysokości należnego dofinansowania i jego wypłaty. Podanie i wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek niezbędne dla udziału Akceptanta w Programie i 
realizacji umowy regulującej jego udział  w Programie. 

4. Fundacja przetwarza dane osobowe w zakresie: 
a. firmy (w tym imię i nazwisko) i NIP Akceptanta;  
b. serii i numeru dokumentu tożsamości Akceptanta; 
c. adresu zamieszkania (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) Akceptanta; 
d. imienia i nazwiska pełnomocnika; 
e. seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika; 
f. adresu zamieszkania pełnomocnika (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu); 
g. adresu siedziby i adresu punktu prowadzenia działalności gospodarczej (kraj, miejscowość, kod pocztowy, 

ulica, numer budynku, numer lokalu) Akceptanta; 
h. numeru telefonu oraz adresu e-mail Akceptanta i/lub pełnomocnika; 
i. kodu MCC oraz unikatowego numeru urządzenia Akceptanta u Agenta Rozliczeniowego; 
j. wartości dziennej oraz miesięcznej obrotu dla jednego TID z wykorzystaniem bezgotówkowych instrumentów 

płatniczych; 
k. liczby dziennych oraz miesięcznych transakcji dla jednego TID w odniesieniu do danego numeru bin; 
l. informacji dotyczących działalności (w tym uprzedniej) Akceptanta pod kątem spełnienia kryteriów udziału w 

Programie. 
5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania Programu, a po jego wygaśnięciu - przez okres wymagany 

przepisami prawa. 
6. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo: 

a. dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane oraz do 
uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych, 

b. uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemu wskazanemu 
podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie 
danych osobowych Użytkowników przetwarzanych na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy 
regulującej udział w Programie, 

c. sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe, 
d. usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa prawna przetwarzania tych 

danych (np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu) albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane 
niezgodnie z prawem, 

e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania 
usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń, 

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych 
interesów Fundacji, 

http://www.polskabezgotowkowa.pl/


www.polskabezgotowkowa.pl Fundacja Polska Bezgotówkowa 

Rondo Daszyńskiego 2B 

00-843 Warszawa 

KRS: 0000693176 

NIP: 5252721747 

 

 

g. cofnięcia wyrażonej zgody na przewarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
jak również bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystania na podstawie innych podstaw prawnych, 

h. zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez Fundację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych (w 
przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 
7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 

a. realizacja i zarządzanie Programem, w tym realizacja umów z Akceptantami (w szczególności prowadzenie 
ewidencji uczestników, tworzenie i zarządzanie kontami w ramach systemów informatycznych, ustalanie 
wysokości należnego dofinansowania i jego wypłata), 

b. Obsługa, szacowanie i udoskonalanie działalności Fundacji realizowanej w ramach Programu na rzecz 
Agentów rozliczeniowych, Wydawców kart lub organizacji płatniczych (w tym rozwój nowych produktów i 
usług, zarządzanie komunikacją, określanie skuteczności reklam, analizowanie produktów, usług, stron 
internetowych i innych treści cyfrowych, rozbudowa funkcjonalności stron internetowych, a także 
prowadzenie księgowości, audytów, fakturowania, rozliczeń i czynności związanych z pobieraniem opłat); 

c. anonimizacja danych osobowych, przygotowywanie skonsolidowanych raportów zawierających 
zanonimizowane dane osobowe (wliczając m.in. kompilacje, analizy, modele i zasady analityczne i 
predykcyjne oraz inne skonsolidowane raporty); 

d. zgodnie z wymogami nakładanymi przepisami powszechnie obowiązującymi lub w związku z toczącym się 
postępowaniem lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących 
w posiadaniu Fundacji. 

8. Dane osobowe w zakresie: 
a. NIP Akceptanta; 
b. wartości dziennej oraz miesięcznej obrotu dla jednego TID z wykorzystaniem bezgotówkowych instrumentów 

płatniczych; 
c. liczby dziennych oraz miesięcznych transakcji dla jednego TID w odniesieniu do danego numeru bin; 
d. informacji dotyczących działalności (w tym uprzedniej) Akceptanta pod kątem spełnienia kryteriów udziału w 

Programie; 
mogą być udostępniane Agentowi rozliczeniowemu, z którym Akceptant zawarł umowę o akceptację instrumentów 
płatniczych opartych o kartę i który spełnił wszelkie obowiązki informacyjne wobec osób, których dane otrzymuje. 

9. Fundacja nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych 
dotyczących użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce Prywatności lub za uprzednią zgodą osoby, której 
dotyczą. 

10. Dane osobowe mogą być powierzane (w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) podmiotom, 
przy udziale których Fundacja realizuje Program, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie serwisu 
internetowego, kontakt z Akceptantami i potencjalnymi Akceptantami (w tym w zakresie przesyłania informacji 
handlowych), rachunkowość oraz audyt danych przekazywanych przez Agentów rozliczeniowych, w tym Payarto Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000444086). Fundacja w żadnym przypadku nie upoważnia tych podmiotów do 
wykorzystywania ani ujawniania informacji, z wyjątkiem sytuacji wymagających przeprowadzenia określonych 
czynności na rzecz Fundacji lub zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi. Zgodnie z wymogami umownymi 
dostawcy ci zobowiązani są do odpowiedniej ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych 
przetwarzanych z powierzenia Fundacji. Fundacja zobowiązuje podmioty, którym powierzyła przetwarzanie danych, do 
zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie chroniło prawa osób, których dane dotyczą i spełniało wymogi prawa ochrony danych osobowych, w 
tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z 04 maja 
2016 r., Nr L 119/1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 jt.). Po 
zakończeniu współpracy podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych, zobowiązane są do usunięcia 
danych osobowych oraz wszelkich istniejących kopii danych osobowych, chyba że podmioty te będą zobowiązane do 
ich dalszego przetwarzania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
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11. Fundacja zobowiąże się do zapewnienia, by osoby upoważnione przez nią do przetwarzania danych osobowych 
zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 
zachowania tajemnicy. 

12. Fundacja może także ujawniać informacje stanowiące dane osobowe w następujących sytuacjach: (i) kiedy jest to 
wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub w ramach procesów sądowych, (ii) kiedy takie 
ujawnienie jest wymagane lub wskazane w celu uniknięcia szkody lub strat finansowych, a także (iii) w związku z 
dochodzeniem w sprawie domniemanego lub też faktycznego oszustwa lub innych czynów niezgodnych z prawem. 

13. Żądanie realizacji uprawnień wynikających z przetwarzania danych przez Fundację, jak wszelka inna komunikacja z 
Administratorem jest możliwe poprzez przesłanie wiadomości pocztą e-mail pod adres 
kontakt@polskabezgotowkowa.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacja Polska Bezgotówkowa, Warszawa (00-843), 
Rondo Daszyńskiego 2B.  

14. Wszelkie wnioski pytania, uwagi, zastrzeżenia lub skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację 
mogą być kierowane do Inspektora Ochrony Danych Fundacji na adres iod@polskabezgotowkowa.pl. 

*w przypadku braku pełnomocnika skreślić 
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