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Mastercard Europe SA oraz jej jednostki stowarzyszone (zwane dalej łącznie „Mastercard”, 
„my”, „nas” albo „nasz”) szanują Państwa prywatność. 

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania Danych osobowych 
gromadzonych w kontekście Masterpass. „Masterpass” odnosi się do Aplikacji mobilnej 
Masterpass, Portfela Masterpass i Masterpass Online (zwanych dalej łącznie „Usługi portfela 
Masterpass”), a także do witryny internetowej Masterpass.pl oraz portalu portfela Masterpass 
(zwanych dalej łącznie „Witryny internetowe Masterpass”).  Niniejsza Informacja o ochronie 
prywatności nie obejmuje gromadzenia i wykorzystywania Danych osobowych przez Mastercard 
w kontekście innych programów ani innych portfeli Mastercard niebędących Portfelem 
Masterpass lub przez osoby trzecie w innych witrynach internetowych Mastercard, wydawcę 
Państwa karty Mastercard (na przykład przez Państwa bank), akceptantów lub jakichkolwiek 
innych danych lub przekazów, które mogą odnosić się do Mastercard poza Masterpass.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności obejmuje portfele Masterpass od Mastercard. Jeśli 
posiadają Państwo konto portfela Masterpass inne niż Masterpass Mastercard, gromadzenie 
i przetwarzanie Państwa danych osobowych za pośrednictwem Państwa portfela zostanie 
wyjaśnione w informacji o ochronie prywatności dotyczącej tego portfela. Prosimy o weryfikację 
publikacji o ochronie prywatności Państwa akceptantów i instytucji finansowych, by zrozumieć 
sposób gromadzenia i przetwarzania przez nich Państwa Danych osobowych. 

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności opisano rodzaje Danych osobowych, które 
gromadzimy w związku z Masterpass; cele gromadzenia Danych osobowych; wskazano 
podmioty, którym możemy te dane udostępniać oraz środki podejmowane w celu zabezpieczenia 
danych. Wskazano w niej również informacje na temat przysługujących Państwu praw oraz 
wyborów, które mogą Państwo podjąć w odniesieniu do Danych osobowych oraz jak się  
z nami skontaktować w sprawie aktualizacji Państwa danych kontaktowych albo by uzyskać 
odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące stosowanych przez nas praktyk w zakresie 
ochrony prywatności. 

Państwa odwiedziny w Witrynach internetowych Masterpass i udział w programie zostały 
objęte niniejszą Informacją o ochronie prywatności, Zasadami wykorzystywania plików 
cookie i Regulaminem korzystania z portfela Masterpass przez konsumenta. Więcej 
informacji na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez Mastercard 
można znaleźć w Globalnej informacji o ochronie prywatności Mastercard pod adresem  
https://www.mastercard.pl/pl-pl/zasady-korzystania-ze-strony.html.   

Zamawiając Usługi portfela Masterpass nawiązują Państwo relację z Mastercard.  Mastercard 
może udostępniać Państwu Usługi portfela Masterpass dzięki jej współpracy z Państwa 
instytucją finansową. Jednak usługi portfela Masterpass są Państwu oferowane wyłącznie 
przez Mastercard.  
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1.  Dane osobowe, które możemy gromadzić 

Możemy gromadzić następujące Dane osobowe na Państwa temat:  

• Informacje dotyczące rejestracji, dane kontaktowe i informacje dotyczące karty płatniczej. 
• Informacje przekazane przez akceptantów, w tym dane dotyczące jednostek magazynowych, 
opis artykułów, liczba, cena, suma cząstkowa i karty płatnicze zarejestrowane w Masterpass, 
nazwa akceptanta, waluta, kwota, data i godzina złożenia zamówienia oraz informacje 
dotyczące realizacji zamówienia.
• Informacje przekazane przez Państwa lub Państwa instytucję finansową, w tym Państwa 
adres e-mail, numer telefonu i dane dotyczące ewentualnego tokenu transakcji i wszelkich 
transakcji. 
• Dane osobowe znajdujące się w jakimkolwiek innym portfelu Masterpass na Państwa 
urządzeniu.
•  Dane gromadzone przez pliki cookie i inne podobne technologie.
• Dane pozyskane z Państwa interakcji z narzędziami mediów społecznościowych albo  
z ogólnodostępnych źródeł.

Dowiedz się więcej.
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2. W jaki sposób możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe

Możemy wykorzystywać Dane Osobowe do: 

• Komunikacji z Państwem.
• Świadczenia usług związanych z Masterpass, ich ulepszania i rozwijania. 
• Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony.
• Wysyłania Państwu materiałów marketingowych.
• Przedstawiania spersonalizowanych treści i zapewniania spersonalizowanego procesu 

finalizacji transakcji.
• Przeprowadzania analizy danych.
• Egzekwowania postanowień naszych Warunków użytkowania i wywiązywania się  

z naszych zobowiązań prawnych.

Dowiedz się więcej.

3. W jaki sposób udostępniamy Państwa dane osobowe

Możemy udostępniać Dane osobowe: 

• centrali Mastercard w Stanach Zjednoczonych, naszym jednostkom stowarzyszonym oraz 
innym podmiotom należącym do grupy spółek Mastercard;
• Usługodawcom występującym w naszym imieniu;
• innym uczestnikom systemu płatności, w tym wystawcom i akceptantom kart płatniczych;
• osobom trzecim na potrzeby monitorowania oszustw i zapobiegania im albo w innych 
zgodnych z prawem celach;
• osobom trzecim w przypadku sprzedaży czy przeniesienia naszej działalności czy aktywów.

Dowiedz się więcej.

4. Państwa prawa i wybory

Zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje Państwu prawo do: 

• uzyskiwania dostępu do Państwa Danych osobowych, poprawianie ich, ograniczenia  
ich przetwarzania albo złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo też zażądania ich 
usunięcia;
• otrzymania przekazanych nam Danych osobowych w celu przekazania ich innemu 
przedsiębiorcy; 
• wycofania udzielonej zgody; 
• w stosownych przypadkach złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Osoby znajdujące się w Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Szwajcarii mogą skorzystać 
ze swoich praw za pośrednictwem portalu „My Data Center”  Mastercard. Można również 
złożyć wniosek w sposób opisany w części „Jak się z nami skontaktować”.

Dowiedz się więcej.
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5. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe

Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia, mające na celu ochronę Państwa Danych osobowych 
i przechowujemy je tylko przez ograniczony czas.

Dowiedz się więcej

6. Przesyłanie danych

Możemy przesyłać Państwa Dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym 
do Stanów Zjednoczonych, zgodnie z naszymi Wiążącymi regułami korporacyjnymi i innymi 
mechanizmami dotyczącymi przekazywania danych.

Dowiedz się więcej.

7. Funkcje i łącza do innych witryn internetowych

Mogą Państwo zdecydować się na korzystanie z określonych funkcji, w ramach których 
współpracujemy z innymi podmiotami, które działają niezależenie od Mastercard.

Dowiedz się więcej

8. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może być okresowo zmieniana, aby odzwierciedlić 
zmiany w naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności.

Dowiedz się więcej

9. Jak się z nami skontaktować

Mogą Państwo wysłać nam wiadomość e-mail na adres privacyanddatausage@mastercard.
com. Osoby znajdujące się w Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Szwajcarii mogą 
składać wnioski o skorzystanie z przysługujących praw dotyczących Danych osobowych  
w portalu „My Data Center” Mastercard.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez 
Mastercard w innych okolicznościach można znaleźć w witrynie internetowej naszej Globalnej 
informacji o ochronie prywatności, dostępnej pod adresem https://www.mastercard.pl/pl-pl/
zasady-korzystania-ze-strony.html. 

W przypadku wszelkich innych zapytań dotyczących kart Mastercard oraz Państwa zakupów, 
muszą Państwo skontaktować się z bankiem wystawiającym kartę albo uczestniczącym 
akceptantem. Dodatkowe informacje na temat tego, jak się z nimi skontaktować, można naleźć 
w witrynach internetowych Masterpass.

https://masterpass.pl
mailto:privacyanddatausage@mastercard.com
mailto:privacyanddatausage@mastercard.com
https://www.mastercard.pl/public/my-data/gdp-public/index.html?locale=pl-pl
https://www.mastercard.pl/pl-pl/zasady-korzystania-ze-strony.html. 
https://www.mastercard.pl/pl-pl/zasady-korzystania-ze-strony.html. 
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1. Dane osobowe, które możemy gromadzić

Na potrzeby niniejszej informacji o ochronie prywatności pojęcie „Dane osobowe” oznacza 
wszelkie informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została ustalona 
lub może zostać ustalona. Dotyczące Państwa Dane osobowe pozyskujemy w związku  
z Masterpass z różnych opisanych poniżej źródeł.

W stosownych przypadkach wskazujemy, czy i dlaczego konieczne jest przekazanie nam 
Państwa Danych osobowych, jak również wskazujemy konsekwencje ich nieprzekazania. Jednak 
jeżeli nie przekażą Państwo Danych osobowych na żądanie, mogą Państwo nie móc skorzystać 
z usługi Masterpass, jeżeli tego rodzaju dane są konieczne do świadczenia usługi lub jeżeli ciąży 
na nas prawny obowiązek gromadzenia takich danych.

 a.   Przekazywane przez Państwa Dane osobowe

W związku z Masterpass prosimy Państwa o przekazanie określonych Danych osobowych, 
takich jak Państwa imię i nazwisko, płeć, adres zamieszkania, adres rozliczeniowy, adres 
wysyłkowy, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło i dane dotyczące karty 
płatniczej. Możemy gromadzić te Dane osobowe w momencie rejestracji po kliknięciu przez 
Państwa przycisku „Masterpass” w aplikacji akceptanta albo po złożeniu zamówienia na Portfel 
Masterpass lub zalogowaniu się do Portfela Masterpass w jakikolwiek inny sposób, poprzez 
formularz wniosku albo inny formularz, w tym poprzez natywną aplikację portfela Masterpass. 
W niektórych przypadkach możemy również pozyskać numer Państwa krajowego dokumentu 
tożsamości, Państwa odpowiedzi na nasze pytania zabezpieczające i dane dotyczące karty 
lojalnościowej.

 b. Dane osobowe przekazane przez uczestniczących akceptantów w związku  
z korzystaniem przez Państwa z naszych Usług portfela Masterpass

Określone dotyczące Państwa Dane osobowe pozyskujemy od akceptantów w związku  
z Państwa transakcjami realizowanymi poprzez Usługi portfela Masterpass, w tym dane 
dotyczące jednostek magazynowych, opis artykułów, liczba, cena, suma cząstkowa i karty 
płatnicze zarejestrowane w Masterpass, nazwa akceptanta, waluta, kwota, data i godzina 
złożenia zamówienia oraz informacje dotyczące realizacji zamówienia.  Jeżeli posiadają 
Państwo konto zarejestrowane u określonego akceptanta, akceptant ten może przekazywać 
nam dane dotyczące Państwa adresu wysyłkowego.

 c.  Dane osobowe przekazane przez wydawcę Państwa karty płatniczej lub inną 
instytucję finansową

W momencie rejestracji karty płatniczej w Masterpass możemy wysłać do jej wystawcy 
informacje w celu zweryfikowania danych dotyczących karty, uwierzytelnienia Państwa 
tożsamości i tokenizacji Państwa danych uwierzytelniających płatności w celu lepszego 
zabezpieczenia płatności.  Takie informacje mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, dane 
dotyczące karty płatniczej, adres rozliczeniowy, dane dotyczące Państwa urządzenia mobilnego 
i dane dotyczące sposobu rejestracji przez Państwa kart płatniczych w Portfelu Masterpass. 
By ułatwić proces weryfikacji/uwierzytelnienia/tokenizacji możemy pozyskiwać dotyczące 
Państwa Dane osobowe od wystawcy Państwa karty płatniczej.  Ponadto w momencie 
dokonania płatności za pośrednictwem Portfela Masterpass z wykorzystaniem danych 
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uwierzytelniających poddanych tokenizacji, pozyskujemy dane dotyczące tokenu i transakcji od 
wystawcy Państwa karty płatniczej.   

Ponadto w niektórych przypadkach możemy pozyskiwać dane dotyczące Państwa od Państwa 
instytucji finansowej w celu weryfikacji, czy utworzyli Państwo prawidłowy Portfel Masterpass. 
Państwa instytucja finansowa może na przykład przekazać nam Państwa adres e-mail albo 
numer telefonu w zabezpieczonej szyfrowaniem formie. Po kliknięciu przez Państwa przycisku 
„Masterpass” w aplikacji akceptanta albo po złożeniu zamówienia na Portfel Masterpass 
czy też zalogowaniu się do Portfela Masterpass w jakikolwiek inny sposób, zostaną Państwo 
poproszeni o podanie adresu e-mail albo numeru telefonu. Jeżeli podane dane będą zgodne 
z danymi pozyskanymi od Państwa instytucji finansowej, zostaną Państwo przekierowani  
do określonego Portfela Masterpass powiązanego z tą instytucją finansową. Powyższe 
informacje można także wykorzystać do utworzenia Portfela Masterpass.

 d.   Dane osobowe pozyskane z Państwa interakcji z Masterpass 

Podczas Państwa interakcji z Usługami portfela Masterpass lub odwiedzin w Witrynach 
internetowych Masterpass, korzystania ze stron internetowych lub innych zasobów cyfrowych 
Masterpass, możemy gromadzić określone dane w sposób zautomatyzowany dzięki plikom 
cookie, sygnałom nawigacyjnym i podobnym technologiom, w tym adres IP, adres IP urządzenia 
mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres MAC, numer identyfikacyjny 
urządzenia, dane dotyczące lokalizacji, dane dotyczące rodzaju i ustawień przeglądarki (takie 
jak rozdzielczość ekranu, głębia koloru, ustawienia strefy czasowej, rozszerzenia i wtyczki 
przeglądarki, czcionki itd.), system operacyjny, przekierowujące odnośniki URL, informacje  
o wykonywanych działaniach albo interakcji z naszymi zasobami cyfrowymi, daty i godziny tych 
działań oraz inne technologie służące do śledzenia aktywności użytkowników na urządzeniach 
mobilnych. Plik „cookie” to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym komputera przez 
serwer internetowy. „Sygnał nawigacyjny”, określany również mianem taga internetowego, 
taga pikselowego albo przezroczystego pliku GIF, służy do przesłania informacji z powrotem do 
serwera internetowego. Więcej informacji znajduje się w naszych Zasadach wykorzystywania 
plików cookie.

Wykorzystujemy te informacje w celu doskonalenia Masterpass poprzez ocenę tego, ilu 
użytkowników uzyskuje dostęp do tej usługi i z niej korzysta, które treści, produkty i funkcje 
oferowane w ramach naszej usługi są najbardziej interesujące dla naszych odwiedzających, 
jakie rodzaje ofert chcą oglądać nasi klienci oraz jak sprawnie nasza usługa działa  
z technicznego punktu widzenia, a także w celu zwiększania bezpieczeństwa Masterpass oraz 
ochrony i zabezpieczenia przed oszustwami, nieautoryzowanymi transakcjami, roszczeniami 
i innym zobowiązaniami, jak również w celu zarządzania ekspozycją na ryzyko i jakością sieci 
franczyzowej.

Dane dotyczące przeglądarki
My oraz nasi usługodawcy możemy automatycznie gromadzić dane dotyczące przeglądarki 
z Państwa urządzenia. Dane dotyczące przeglądarki obejmują dane dotyczące ustawień 
konfiguracyjnych przeglądarki, z której Państwo korzystają, by uzyskać dostęp do Usług portfela 
Masterpass i Witryn internetowych Masterpass. Dane te mogą obejmować rozdzielczość 
ekranu i głębię koloru, ustawienia strefy czasowej, rozszerzenia i wtyczki zainstalowane  
w przeglądarce i ich wersje, zainstalowane czcionki, identyfikator przeglądarki (user agent 
string) i inne podobne dane. Dane te są wykorzystywane w celu utworzenia unikalnego profilu 
przeglądarki, przez którą uzyskują Państwo dostęp do Witryn internetowych Masterpass, co 
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powoduje zapamiętanie wyborów dokonanych za pośrednictwem tej przeglądarki i pomoże 
zapobiegać oszustwom oraz zwiększyć bezpieczeństwo Usług portfela Masterpass, Witryn 
internetowych Masterpass i sieci Mastercard. Możemy umożliwić użytkownikom naszych 
Usług portfela Masterpass wycofanie zgody na gromadzenie danych dotyczących przeglądarki  
i utworzenie unikalnego profilu przeglądarki za pośrednictwem naszego Narzędzia dotyczącego 
zgody na korzystanie z plików cookie.
 
Pozbawione elementów identyfikujących dane dotyczące Państwa transakcji Masterpass 
My oraz nasi usługodawcy możemy automatycznie gromadzić pozbawione elementów 
identyfikujących dane dotyczące transakcji realizowanych przez Państwa za pośrednictwem 
Portfela Masterpass. Gromadzone dane obejmują nazwę akceptanta oraz datę i godzinę 
transakcji. Dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa Usług portfela 
Masterpass, Witryn internetowych Masterpass i Sieci Mastercard.

Usługi analityczne świadczone przez podmioty zewnętrzne
Adobe Omniture jest usługą analizy ruchu w Internecie świadczoną przez Adobe Systems 
Incorporated („Adobe”) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Adobe Omniture wykorzystuje 
pliki cookie, by umożliwiać przeprowadzaną w witrynie analizę sposobu korzystania przez 
użytkowników z tej witryny internetowej. Dane generowane przez pliki cookie dotyczące 
sposobu korzystania przez użytkowników z tej witryny internetowej będą co do zasady 
przesyłane do Adobe i przechowywane na serwerach tej spółki w Stanach Zjednoczonych. W tej 
witrynie internetowej uruchomiono funkcję anonimizacji adresu IP, by adresy IP użytkowników 
przebywających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogły zostać skrócone 
przez serwery Adobe w Stanach Zjednoczonych. Adobe będzie przetwarzać te dane w naszym 
imieniu do celów analizy sposobu korzystania przez użytkowników z witryny internetowej, 
tworzenia raportów dotyczących działań podejmowanych w tej witrynie i świadczenia innych 
usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu względem operatora 
witryny internetowej. Adobe nie będzie łączyć Państwa adresu IP przekazanego przez Państwa 
przeglądarkę za pośrednictwem Adobe Omniture z jakimikolwiek innymi danymi gromadzonymi 
przez Adobe.  

Mogą Państwo odmówić zgody na stosowanie plików cookie wybierając odpowiednie 
ustawienia przeglądarki, jednak należy pamiętać, że spowoduje to brak możliwości korzystania 
w pełni z funkcji Witryn internetowych Masterpass. Mogą Państwo także wycofać swoją zgodę 
na gromadzenie Państwa danych (w tym adresu IP) generowanych przez plik cookie Adobe 
Omniture i związanych ze sposobem korzystania przez Państwa z witryny internetowej oraz  
na przetwarzanie danych przez Adobe pobierając i instalując dostępny pod adresem http://
www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html dodatek do swojej obecnej przeglądarki. 

Inni dostawcy usług analitycznych, którzy zarządzają takimi usługami, również mogą 
wykorzystywać technologie takie jak pliki cookie oraz sygnały nawigacyjne, aby pomóc nam 
przeanalizować, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Masterpass.  

Istnieje możliwość wyłączenia realizowanej przez Adobe Omniture analizy ruchu internetowego 
w Aplikacji mobilnej Masterpass.  Mogą Państwo też wycofać swoją zgodę na analizę klikając 
ikonę AdChoices w Witrynach internetowych Masterpass. Informacje o możliwości wycofania 
zgody lub ograniczenia wykorzystywania informacji na temat Państwa schematów przeglądania 
do celów reklamy behawioralnej zamieszczono w części „Państwa prawa i wybory” niniejszej 
Informacji o ochronie prywatności.

Sygnały nawigacyjne i śledzenie wiadomości e-mail
Po wysłaniu wiadomości e-mail posiadaczom konta Portfela Masterpass możemy śledzić ich 
zachowanie polegające na przykład na otwarciu wiadomości e-mail i kliknięciu odnośników. 
Ma to na celu pomiar skuteczności wysyłanych przez nas wiadomości e-mail i udoskonalenie 
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promowanych przez nas treści. W tym celu w wysyłanych wiadomościach e-mail umieszczamy 
jednopikselowe pliki GIF (czyli sygnały nawigacyjne). Sygnały nawigacyjne umożliwiają 
gromadzenie danych dotyczących otwarcia wiadomości e-mail i liczby kliknięć w tej wiadomości. 
Dane gromadzone za pośrednictwem tych sygnałów nawigacyjnych wykorzystujemy w celu 
tworzenia sprawozdań dotyczących wydajności naszych kampanii e-mailowych i działań 
podjętych przez odbiorców w ramach tej wiadomości e-mail (na przykład kliknięte odnośniki). 
Jeśli nie chcą Państwo, byśmy śledzili wysyłane do Państwa wiadomości e-mail, niektóre usługi 
e-mail przewidują możliwość dostosowania wyświetlania, wyłączenia opcji wyświetlania 
składników HTML albo zablokowania pobierania obrazów, co w rezultacie powinno uniemożliwić 
śledzenie przez nas wiadomości e-mail.

 e.   Dostosowane treści i usługi

Możemy wykorzystywać Państwa Dane osobowe, takie jak dane dotyczące Państwa 
interakcji z Masterpass, dotyczące Państwa dane dostarczone przez naszych partnerów  
i ogólnodostępne dane w celu analizowania Państwa preferencji, zainteresowań i zachowań, by 
prezentować Państwu dostosowane treści i najbardziej interesujące oferty, treści i wiadomości. 
Mogą Państwo widzieć określone reklamy w innych witrynach internetowych, ponieważ 
zarówno my jak i nasi partnerzy wykorzystujemy dane zgromadzone za pośrednictwem Usług 
portfela Masterpass w celu dostosowania do Państwa reklam w witrynach internetowych 
podmiotów zewnętrznych. Gromadzenie i wykorzystywanie danych w taki sposób umożliwia 
nam dopasowanie naszych komunikatów do określonych odbiorców zgodnie z czynnikami 
demograficznymi, zainteresowaniami oraz kontekstem. 

W związku z przedstawianiem Państwu dopasowanych reklam, podmioty zewnętrzne w naszych 
witrynach internetowych mogą śledzić historię Państwa działania w witrynach internetowych 
podmiotów zewnętrznych gromadząc dane w sposób zautomatyzowany, w tym korzystając 
z plików cookie, dzienników serwerów sieci web i sygnałów nawigacyjnych. Gromadzone 
dane obejmują dane dotyczące Państwa odwiedzin w określonych witrynach internetowych, 
wyświetlanych stron i reklam oraz działań podejmowanych przez Państwa w takich witrynach 
internetowych. Dane gromadzone są w taki sposób w Masterpass Online, innych Witrynach 
internetowych Masterpass, witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych i w Aplikacji 
mobilnej Masterpass. Proces ten pomaga również śledzić skuteczność podjętych przez 
nas działań marketingowych. Informacje o możliwości wycofania zgody lub ograniczenia 
wykorzystywania informacji na temat Państwa schematów przeglądania do celów reklamy 
behawioralnej zamieszczono w części „Państwa prawa i wybory” poniżej.

Możemy wykorzystywać dane dotyczące korzystania przez Państwa z Portfela Masterpass 
lub rodzaju używanego przez Państwa Portfela Masterpass w celu dostosowania procesu 
finalizacji transakcji z akceptantem. Po zrealizowaniu transakcji Masterpass możemy umieścić 
plik cookie na Państwa urządzeniu w celu zapamiętania, z którego Portfela Masterpass lub 
z której karty płatniczej skorzystali Państwo, by wykonać tę transakcję. Wspomniany plik cookie 
umożliwi wyświetlenie w aplikacji akceptantów uczestniczących w Masterpass dostosowanego 
przycisku finalizacji transakcji w oparciu o powyższe dane. Zapewni to bezproblemowe 
korzystanie z usług handlowych.  Akceptanci nie mają dostępu do tych danych.

Nie będziemy podejmować w stosunku do Państwa decyzji w oparciu wyłącznie o automatyczne 
przetwarzanie, jeżeli dana decyzja będzie pociągać za sobą skutki prawne dla Państwa 
albo będzie na Państwa wpływać w istotny sposób, chyba że wyrażą Państwo wyraźną 
zgodę na przetwarzanie, przetwarzanie będzie konieczne do zawarcia albo realizacji umowy 

https://masterpass.pl
file:/Users/echrob01/Downloads/Regulamin%20Masterpass.pdf


Informacja o ochronie 
prywatności Masterpass

http://masterpass.pl9

zawartej między Państwem i Mastercard albo jeżeli przepisy prawa będą wymagać od nas 
wykorzystywania Państwa Danych osobowych w ten sposób, na przykład w celu zapobiegania 
oszustwom. 

 f.   Dane osobowe znajdujące się w jakimkolwiek innym Portfelu Masterpass na Państwa 
urządzeniu

Jeżeli korzystacie Państwo z Usług portfela Masterpass na kompatybilnym urządzeniu, 
po kliknięciu przycisku „Masterpass” w celu dokonania płatności przez aplikację mobilną 
uczestniczącego akceptanta przeskanujemy Państwa urządzenie mobilne, by sprawdzić, 
czy na Państwa urządzeniu są zainstalowane jakiekolwiek certyfikowane aplikacje mobilne 
Masterpass.  Jeżeli tak jest, podczas finalizacji transakcji u uczestniczącego akceptanta 
zostanie wyświetlona lista wszystkich Portfeli Masterpass i zarejestrowanych kart płatniczych 
dla tych Portfeli, z której będą mogli Państwo wybrać Portfel Masterpass i kartę płatniczą, 
które mają zostać wykorzystane do tej transakcji. 

 g. Dane osobowe pozyskane z Państwa interakcji z narzędziami mediów 
społecznościowych

Masterpass oferuje Państwu możliwość udostępniania, linkowania albo zamieszczania 
wzmianek w mediach społecznościowych o wszystkim, co Państwa zainteresuje. Mogą 
Państwo na przykład „polubić” ofertę za pośrednictwem swojego konta na Facebooku albo 
„zatweetować” o ofercie na portalu Twitter. Usługodawcy mediów społecznościowych, tacy jak 
portale Facebook lub Twitter, są niezależne od Mastercard i mogą nie stosować takiej samej 
polityki co Mastercard w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zdecydują się Państwo korzystać 
z ich usług, należy zapoznać się z ich politykami ochrony prywatności. Mastercard nie ponosi 
odpowiedzialności za treści, wykorzystanie ani ogólne praktyki w zakresie ochrony prywatności 
tego rodzaju mediów społecznościowych ani aplikacji.

Obejrzyj podsumowanie

2. W jaki sposób możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe

Możemy wykorzystywać otrzymane na Państwa temat Dane osobowe do: 

• utworzenia Państwa konta internetowego, zarządzania nim i jego personalizacji (w tym 
przedstawiania historii transakcji), dostarczania naszych produktów i świadczenia naszych 
usług, komunikowania się z Państwem oraz odpowiadania na Państwa zapytania;

• przekierowania Państwa do odpowiedniego Portfela Masterpass zależnie od tego, czy obecnie 
mają Państwo powiązania z Portfelem Masterpass albo stosunki w zakresie bankowości  
z uczestniczącym wystawcą;

• weryfikowania informacji dotyczących Państwa karty płatniczej, uwierzytelniania Państwa 
tożsamości w banku i tokenizacji Państwa danych uwierzytelniających płatności w celu lepszego 
zabezpieczenia płatności;

• zapewniania procesu finalizacji transakcji dostosowanego do potrzeb;

• utworzenia widoku, który pokazuje wszystkie Państwa kompatybilne konta Portfeli 
Masterpass, w tym tego Portfela Masterpass, oraz zarejestrowane przy każdym z kont karty 
płatnicze, kiedy klikną Państwo przycisk „Masterpass” w aplikacji mobilnej uczestniczącego 
akceptanta;
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• przedstawiania wystawcy sprawozdań zwrotnych dotyczących Państwa zarejestrowanych 
kart płatniczych i akceptantów, z którymi przeprowadzają Państwo transakcje poprzez Usługi 
portfela Masterpass;

• anonimizacji Danych osobowych oraz przygotowywania i przekazywania sprawozdań  
ze zagregowanych danych, zawierających informacje zanonimizowane (w tym w szczególności: 
zestawień, analiz, modeli analitycznych i predykcyjnych oraz zasad, jak również innych 
zagregowanych sprawozdań);

• prowadzenia analizy danych (w tym anonimizacji Danych osobowych) w celu określenia takich 
wskaźników, jak między innymi wydajność przedsiębiorstwa, liczba rejestrujących się osób, 
kanały, kwoty wydawane w ramach transakcji oraz wydajność strony;

• wysyłania Państwu wiadomości marketingowych na temat produktów, usług, ofert, 
programów i promocji spółki Mastercard, jej wystawców, centrów autoryzacji, sprzedawców 
detalicznych i partnerów (w tym na temat konkursów, loterii i innych działań marketingowych);

• świadczenia Państwu spersonalizowanych usług i udzielania rekomendacji. Możemy na 
przykład sugerować produkty albo inne specjalne działania marketingowe, które naszym 
zdaniem mogą Państwa w szczególności zainteresować, na podstawie Państwa interakcji  
z naszą witryną internetową, Państwa zachowań w Internecie i innych Danych osobowych, 
które możemy uzyskać na Państwa temat; 

• zabezpieczenia przed oszustwami, nieautoryzowanymi transakcjami, roszczeniami i innymi 
zobowiązaniami oraz zapobiegania im, zwiększania bezpieczeństwa Usług portfela Masterpass 
i sieci Mastercard, jak również do zarządzania ekspozycją na ryzyko i jakością sieci franczyzowej;

• obsługi, kontroli, oceny, monitorowania i doskonalenia naszej działalności oraz zasobów 
interaktywnych (w tym poprzez opracowywanie nowych produktów i usług, zarządzanie 
naszą komunikacją, określanie skuteczności naszych działań reklamowych i ich optymalizację, 
analizowanie naszych produktów, usług, aplikacji i witryn internetowych, zwiększanie 
przystępności naszych aplikacji i witryn internetowych oraz prowadzenie działań z zakresu 
rachunkowości, audytu, rozliczeń, uzgodnień i windykacji);

• pomagania podmiotom zewnętrznym w dostarczaniu naszych produktów lub świadczeniu 
naszych usług, które Państwo zamówią;

• egzekwowania postanowień Regulaminu korzystania z portfela Masterpass przez konsumenta;

• w zakresie wymaganym ewentualnie przepisami obowiązującego prawa albo na wniosek  
w ramach wszelkich postępowań prawnych, organów administracji rządowej właściwych albo 
obejmujących właściwość nad spółką Mastercard albo jej jednostkami stowarzyszonymi;

• zachowania zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi i normami branżowymi oraz 
postanowieniami naszych polityk;

• wykorzystania informacji w inny sposób, w którym to przypadku przedstawiamy konkretną 
informację w momencie gromadzenia danych.
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Dane osobowe będziemy przetwarzać we wskazanych powyżej celach tylko jeżeli będziemy 
mieć ważną podstawę prawną do ich przetwarzania, w tym jeżeli:

• Wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie swoich Danych osobowych. Możemy na przykład 
ubiegać się o Państwa zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie albo podobnych 
technologii w celu wysyłania komunikacji marketingowej albo personalizacji naszych ofert; 

• Państwa Dane osobowe są nam potrzebne, abyśmy mogli dostarczać Państwu produkty, 
świadczyć usługi albo odpowiadać na zapytania.

• przetwarzanie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami prawnymi 
oraz w celu zapobiegania oszustwom w transakcjach płatniczych i monitorowania ich;

• my albo osoba trzecia mamy prawnie uzasadniony interes w wykorzystywaniu Państwa 
Danych osobowych, na przykład w celu zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa i wydajności 
naszych produktów i usług, w celu zabezpieczenia przed oszustwami i zapobiegania im, jak 
również w celu anonimizacji Danych osobowych i przeprowadzania analizy danych. 

Obejrzyj podsumowanie

3. W jaki sposób udostępniamy Państwa dane osobowe

Nie sprzedajemy ani nie ujawniamy w inny sposób gromadzonych na Państwa temat Danych 
osobowych, z wyjątkiem zakresu opisanego w niniejszej Informacji o ochronie prywatności albo 
w sposób wskazany Państwu w momencie gromadzenia danych.

Gromadzone Dane osobowe możemy udostępniać naszej centrali i naszym jednostkom 
stowarzyszonym w celu świadczenia usługi Masterpass i w wyżej opisanych celach.

Możemy udostępniać Dane osobowe akceptantom i ich usługodawcom w celu realizacji  
i obsługi transakcji przy użyciu kart płatniczych (w tym poprzez komunikację bliskiego zasięgu 
(Near Field Communication, NFC) i innych technologii płatności zbliżeniowych), zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony tych transakcji (w tym w celu wykrywania oszustw dotyczących 
kart i zapobiegania im), rozwiązywania sporów, świadczenia usług w zakresie obsługi klienta, 
prowadzenia analiz i sprawozdawczości w zakresie użytkowania oraz świadczenia Usług 
portfela Mastercard na Państwa żądanie.  Proszę pamiętać, że akceptanci i ich usługodawcy 
mogą stosować własne polityki dotyczące prywatności, które regulują sposób wykorzystywania 
i ujawniania przez nich Danych osobowych. Zalecamy zapoznawanie się z politykami prywatności 
przedsiębiorstw, z którymi Państwo współpracują, aby poznać ich praktyki.

Ponadto, jeżeli zdecydują się Państwo połączyć Portfel Masterpass z akceptantem, przekażemy 
temu akceptantowi Dane osobowe, aby spersonalizować obsługę Państwa zakupów lub 
umożliwić szybszą finalizację transakcji.  W takich przypadkach akceptantom nie wolno 
wykorzystywać Państwa danych do żadnych innych celów. 

Możemy również udostępniać Państwa Dane osobowe instytucjom finansowym i ich 
usługodawcom w celu realizacji lub obsługi transakcji przy użyciu kart płatniczych (w tym 
poprzez komunikację bliskiego zasięgu (Near Field Communication, NFC) i innych technologii 
płatności zbliżeniowych), zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony tych transakcji (w tym  
w celu wykrywania oszustw dotyczących kart i zapobiegania im), uwierzytelniania i określania 
Państwa tożsamości i kart płatniczych zarejestrowanych w Portfelu Masterpass, tokenizacji 
Państwa danych uwierzytelniających płatności, rozwiązywania sporów, świadczenia usług 
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w zakresie obsługi klienta, prowadzenia analiz i sprawozdawczości w zakresie rejestracji 
i użytkowania oraz świadczenia Usług portfela Masterpass na Państwa żądanie. Proszę 
zauważyć, że instytucje finansowe i ich usługodawcy mogą wykorzystać Państwa informacje  
w inny sposób, co może obejmować objęcie Państwa działaniami marketingowymi na podstawie 
Państwa rejestracji albo użycia przez Państwa danej karty w portfelu albo w ramach transakcji 
związanej z portfelem. Takie podmioty zewnętrzne mogą mieć własne warunki i polityki 
prywatności, którym podlega sposób gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nie 
Danych osobowych. Zachęcamy do zapoznawania się z takimi politykami w celu zapewnienia,  
że rozumieją Państwo, w jaki sposób te podmioty zewnętrzne wykorzystują Państwa informacje, 
kiedy wykonują Państwo określone czynności przy użyciu ich kart.

Dane osobowe możemy również udostępniać naszym usługodawcom, którzy świadczą usługi  
w naszym imieniu, w celach opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Wymagamy, 
aby tego rodzaju usługodawcy zobowiązali się umownie do przetwarzania Danych osobowych 
tylko zgodnie z naszymi instrukcjami oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług  
w naszym imieniu albo zgodnie z wymogami prawnymi. Wymagamy od nich również, aby strzegli 
bezpieczeństwa i poufności Danych osobowych przetwarzanych przez nich w naszym imieniu 
poprzez wdrożenie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa 
i związanie pracowników uzyskujących dostęp do Danych osobowych zobowiązaniami  
do zachowania poufności.  

Dane osobowe możemy również udostępniać podmiotom zewnętrznym, w tym podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie weryfikacji tożsamości, usługodawcom, podmiotom rządowym, 
przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, podmiotom prowadzącym rejestry publiczne, biurom 
informacji kredytowej, podmiot świadczący usługi z zakresu telekomunikacji oraz podmiotom 
prowadzącym kartoteki nieruchomości i listy obserwacyjne. Rejestrując Portfel Masterpass 
potwierdzają Państwo, że możemy od czasu do czasu ujawniać podmiotom zewnętrznym 
informacje dotyczące Państwa konta, takie jak Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu 
czy adres e-mail, w związku z przetwarzaniem informacji dotyczących tożsamości albo 
weryfikacji konta, wykrywaniem oszustwa albo innymi wymogami obowiązującego prawa.

Możemy również ujawniać Dane osobowe na Państwa temat: (i) jeżeli wymagane jest to  
od nas na podstawie prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem, (ii) w odpowiedzi 
na wniosek ze strony organów sądowniczych, organów porządkowych albo urzędników 
państwowych, albo (iii) jeżeli mamy przekonanie, że ujawnienie tych informacji jest niezbędne 
lub słuszne, aby zapobiec uszczerbkowi na zdrowiu lub stratom finansowym albo też w związku 
z postępowaniem wyjaśniającym w sprawie domniemanych albo faktycznych przypadków 
oszustwa albo działań niezgodnych z prawem.

Zastrzegamy sobie również prawo do przekazania posiadanych przez nas Danych osobowych na 
Państwa temat w przypadku sprzedaży albo przeniesienia całości albo części naszej działalności 
albo majątku. W przypadku tego rodzaju sprzedaży albo przeniesienia dołożymy uzasadnionych 
starań w celu zobowiązania odbiorcy przeniesienia do korzystania z przekazanych przez nas 
Danych osobowych w sposób zgodny z naszą informacją o ochronie prywatności.

Obejrzyj podsumowanie
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4. Państwa prawa i wybory

Zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje Państwu prawo do: 

• uzyskania dostępu i otrzymania informacji na temat Danych osobowych na Państwa temat, 
które przechowujemy; aktualizacji i poprawiania nieścisłości w Państwa Danych osobowych; 
ograniczenia przetwarzania albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych 
osobowych; zażądania usunięcia albo anonimizacji danych, w zależności od przypadku, albo 
też skorzystania z przysługującego Państwu prawa do przenoszenia danych, tak aby w prosty 
sposób móc przenieść dane do innego przedsiębiorcy. Oprócz tego może Państwu przysługiwać 
również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w tym w kraju Państwa zamieszkania, 
miejsca pracy albo w kraju, w którym doszło do zdarzenia. 

• wycofania wszelkich udzielonych nam wcześniej zgód dotyczących przetwarzania Państwa 
Danych osobowych, w dowolnym czasie i bezpłatnie. Zastosujemy zgłoszone przez Państwa 
preferencje od tego momentu i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania 
zrealizowanego przed wycofaniem zgody. 

• Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, klikając 
zamieszczone w takich wiadomościach łącze wskazujące rezygnację.  

Prawa te mogą w niektórych przypadkach być ograniczone ze względu na wymogi miejscowych 
przepisów prawa. 

Osoby znajdujące się w Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Szwajcarii mogą  
z łatwością skorzystać ze swoich praw za pośrednictwem portalu „My Data Center”  Mastercard.  
Aby przesłać wniosek dotyczący skorzystania z przysługujących Państwu praw, zaktualizować 
swoje preferencje, poprosić o usunięcie informacji na swój temat z naszej listy mailingowej 
albo o usunięcie konta, prosimy kontaktować się z nami w sposób określony w części „Jak się 
z nami skontaktować” poniżej. Zgodnie z obowiązującym prawem mogą Państwo również 
mieć możliwość wycofania swojej zgody poprzez kliknięcie zamieszczanego w naszych 
wiadomościach łącza rezygnacji. Mogą Państwo również przeglądać albo zmieniać swoje dane 
osobowe i zmieniać swoje ustawienia, w tym preferencje dotyczące marketingu, na swoim 
koncie w Usługach portfela Masterpass.

Usługi analityczne świadczone przez podmioty zewnętrzne
Jak wskazano powyżej, możemy korzystać z usług analitycznych świadczonych przez podmioty 
zewnętrzne, takie jak Adobe Omniture, w celu przeprowadzenia analizy dotyczącej sposobu,  
w jaki korzystają Państwo z Usług portfela Masterpass (jeżeli posiadają Państwo konto  
w Usługach portfela Masterpass), oraz korzystania przez Państwa z witryn internetowych 
Masterpass i innych witryn internetowych Mastercard.  Jeżeli korzystają Państwo z Aplikacji 
mobilnej Masterpass, mogą Państwo wyłączyć korzystanie z usług analitycznych w Aplikacji 
mobilnej Masterpass, wchodząc w „Settings” (Ustawienia) i wyłączając opcję „Send Data” 
(Wysyłanie danych).  W Stanach Zjednoczonych można również przy użyciu ikony AdChoices 
zrezygnować z uczestnictwa w analizach prowadzonych w witrynach internetowych 
Masterpass.

Preferencje dotyczące internetowych reklam behawioralnych i inne preferencje dotyczące 
plików cookie
Użytkownikom Usług portfela Masterpass i osobom odwiedzającym witryny internetowe 
Masterpass możemy oferować możliwości wyboru związane z zarządzaniem preferencjami 
dotyczącymi plików cookie poprzez Narzędzie dotyczące zgody na korzystanie z plików cookie, 
wyświetlane w prawym dolnym rogu witryn internetowych Masterpass, które jest również 
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dostępne za pośrednictwem ikony AdChoices znajdującej się w witrynach internetowych 
Masterpass. Państwa przeglądarka może poinformować Państwa o tym, jak otrzymywać 
powiadomienia i wycofać zgodę na otrzymywanie określonych rodzajów plików cookie, w tym 
plików cookie służących do analizy i obsługi reklam. Rezygnację można złożyć również na stronie 
http://www.aboutads.info/choices/. Z niektórych analiz internetowych Mastercard można 
wycofać się również na stronie https://www.Mastercard.com/us/personal/en/general/web-
analytics-opt-out.html. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, proszę odwiedzić 
witrynę http://www.aboutads.info/choices/ albo http://www.adobe.com/privacy/opt-out.
html. Więcej informacji znajduje się w naszych Zasadach wykorzystywania plików cookie.

Dostosowana do potrzeb finalizacja transakcji
W przypadku korzystania z dostosowanej do potrzeb obsługi finalizacji transakcji można 
zrezygnować z wyświetlania przycisku dostosowanej do potrzeb finalizacji transakcji  
w witrynach internetowych akceptantów poprzez ikonę AdChoices w witrynach internetowych 
Masterpass. 

Chociaż Usługi portfela Masterpass nie uwzględniają obecnie mechanizmów rozpoznawania 
sygnałów „Do Not Track” (Nie śledź), użytkownikom naszych Usług portfela Masterpass 
możemy oferować możliwości wyboru w zakresie zarządzania preferencjami poprzez nasze 
Narzędzie dotyczące zgody na korzystanie z plików cookie i będziemy szanować Państwa 
preferencje. Więcej informacji na temat śledzenia w przeglądarkach i opcji „Nie śledź” (Do-Not-
Track) znajduje się na stronie http://www.allaboutdnt.com.

Obejrzyj podsumowanie

5. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony 
Danych osobowych przed przypadkowym albo nieupoważnionym zniszczeniem, przypadkową 
utratą, nieupoważnioną zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem bądź dostępem, niewłaściwym 
wykorzystaniem i innym niezgodnymi z prawem formami przetwarzania posiadanych przez nas 
Danych osobowych. Możliwość dostępu do Danych osobowych ograniczamy wyłącznie do tych 
pracowników, którzy potrzebują znać te informacje w celu dostarczania Państwu produktów 
i świadczenia dla Państwa usług. Rodzaje stosowanych przez nas zabezpieczeń zależą  
od rodzaju danych oraz sposobu ich gromadzenia i przetwarzania.

Kiedy podają Państwo swoje Dane osobowe w Internecie, stosujemy szyfrowanie internetowe 
zgodne ze standardem branżowym – technologię SSL (Secure Socket Layer) – aby chronić 
podawane przez Państwa dane.  Ten standard szyfrowania internetowego powoduje zatarcie 
danych przesyłanych z Państwa urządzenia do naszego serwera.  Będą Państwo wiedzieć, 
że znajdują się w bezpiecznym obszarze witryn internetowych Masterpass, gdy na ekranie 
wyświetlona zostanie ikona kłódki, a prefiks „http” naszego adresu URL zmieni się na „https”.  
Litera „s” odpowiada słowu „secure” (bezpieczne).  Używamy również z certyfikatów cyfrowych, 
aby zapewnić, że są Państwo połączeni z prawdziwymi witrynami internetowymi Masterpass.

Nigdy nie będziemy pytać Państwa o hasło w ramach jakiejkolwiek komunikacji, o którą 
Państwo nie prosili (w tym w ramach korespondencji, o którą Państwo nie prosili, takiej jak listy, 
rozmowy telefoniczne czy wiadomości e-mail).  Jeżeli sądzą Państwo, że doszło do naruszenia 
bezpieczeństwa Państwa nazwy użytkownika i hasła, proszę skontaktować się z nami, stosując 
się do instrukcji przedstawionych w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej. 

Podejmujemy również działania mające na celu usuwanie Państwa Danych osobowych albo 
przechowywanie ich w takiej formie, która nie umożliwia identyfikacji Państwa tożsamości  

https://masterpass.pl
http://www.aboutads.info/choices/
https://www.Mastercard.com/us/personal/en/general/web-analytics-opt-out.html
https://www.Mastercard.com/us/personal/en/general/web-analytics-opt-out.html
http://www.aboutads.info/choices/
ttp://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
ttp://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
file:/Users/echrob01/Downloads/Informacja_o_Plikach_Cookie.pdf
http://www.allaboutdnt.com.


Informacja o ochronie 
prywatności Masterpass

http://masterpass.pl15

w przypadku, gdy dane te nie są już potrzebne w celach, w których je przetwarzamy w kontekście 
Masterpass, albo gdy zażądają Państwo ich usunięcia, chyba że przepisy prawa wymagają  
od nas przechowywania tych danych przez dłuższy okres. Przeprowadzamy okresowe przeglądy 
naszych baz danych i wprowadziliśmy określone ograniczenia czasowe dotyczące usuwania 
danych, uwzględniające rodzaj usług świadczonych w kontekście Masterpass, czas trwania 
współpracy z klientem, ewentualną ponowną rejestrację w Masterpass, obowiązkowe okresy 
przechowywania i przepisy dotyczące przedawnienia. Nie przechowujemy w szczególności 
Danych osobowych przez dłużej niż 13 miesięcy od ostatniego czasu, kiedy uzyskiwali Państwo 
dostęp do swojego konta, chyba że przepisy prawa wymagają, abyśmy przechowywali te 
informacje przez dłuższy okres.

Obejrzyj podsumowanie

6. Przesyłanie danych

Mastercard prowadzi swoją działalność na całym świecie. Możemy przesyłać albo ujawniać 
zgromadzone na Państwa temat Dane osobowe odbiorcom znajdującym się w krajach innych 
niż Państwa kraj, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajduje się nasza globalna centrala. 
W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju,  
w którym Państwo je udostępnili. Gdy przekazujemy albo ujawniamy Państwa Dane osobowe 
do innych krajów, będziemy chronić te informacje w sposób opisany w niniejszej Informacji  
o ochronie prywatności.

Przestrzegamy znajdujących zastosowanie wymogów prawnych dotyczących zapewniania 
odpowiednich zabezpieczeń dotyczących przekazywania Danych osobowych do krajów 
innych niż Państwa kraj. Powołaliśmy i wdrożyliśmy w szczególności zestaw Wiążących reguł 
korporacyjnych („WRK”), które zostały uznane przez organy ochrony danych w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym za zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych 
przetwarzanych przez nas na całym świecie. Kopię naszych WRK można znaleźć tutaj. Możemy 
również przekazywać Dane osobowe do krajów, co do których wydano decyzje stwierdzające 
odpowiedni stopień ochrony, czy wykorzystywać zabezpieczenia umowne dotyczące 
przekazywania Danych osobowych osobom trzecim, takie jak na przykład Standardowe klauzule 
umowne Komisji Europejskiej, jak również polegać na certyfikacji osób trzecich w ramach 
porozumień „Privacy Shield” między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi albo Szwajcarią 
i Stanami Zjednoczonymi, w zależności od okoliczności. Mogą Państwo skontaktować się  
z nami w sposób opisany poniżej w części „Jak się z nami skontaktować”, aby uzyskać egzemplarz 
informacji dotyczącej zabezpieczeń wykorzystywanych przez nas przy przekazywaniu Danych 
osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obejrzyj podsumowanie

7. Funkcje i łącza do innych witryn internetowych

Mogą Państwo zdecydować się na korzystanie z określonych funkcji, w ramach których 
współpracujemy z innymi podmiotami, albo kliknąć łącza do innych witryn internetowych dla 
wygody albo w celu uzyskania informacji. Funkcje te mogą działać niezależnie od Mastercard. 
Mogą na nich obowiązywać odrębne informacje o polityce prywatności lub zasady polityki 
prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. W zakresie, w jakim wszelkie funkcje albo 
odwiedzane przez Państwa podlinkowane witryny internetowe nie stanowią własności ani 
nie są obsługiwane przez Mastercard, nie odpowiadamy za treści tych witryn, jakiekolwiek 
wykorzystanie witryn ani za praktyki w zakresie ochrony prywatności tych witryn. 

Obejrzyj podsumowanie
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8. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może być okresowo zmieniana, aby odzwierciedlić 
zmiany w naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności. Poinformujemy Państwa  
o wszelkich istotnych zmianach odnoszących się do naszej Informacji o ochronie prywatności 
i wskażemy datę ostatniej aktualizacji informacji w górnej części tego powiadomienia. Jeżeli 
zaktualizujemy Informację o ochronie prywatności, możemy w określonych okolicznościach 
ubiegać się o Państwa zgodę.

Obejrzyj podsumowanie

9. Jak się z nami skontaktować

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa Danych osobowych to Mastercard Europe 
SA.

Osoby znajdujące się w Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Szwajcarii mogą z łatwością 
skorzystać ze swoich praw za pośrednictwem portalu „My Data Center” Mastercard. Mogą 
Państwo złożyć wniosek dotyczący skorzystania z przysługujących Państwu praw, zadawać 
wszelkie pytania, dzielić się uwagami albo składać skargi dotyczące niniejszej Informacji  
o ochronie prywatności albo naszych praktyk w zakresie prywatności pocztą elektroniczną  
na adres privacyanddataprotection@mastercard.com albo pisząc do nas na adres:

Inspektor ochrony danych (Data Protection Officer) 
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgia

Obejrzyj podsumowanie

Więcej informacji na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez 
Mastercard w innych okolicznościach można znaleźć w witrynie internetowej naszej Globalnej 
informacji o ochronie prywatności, dostępnej pod adresem https://www.mastercard.pl/pl-pl/
zasady-korzystania-ze-strony.html. 

W przypadku wszelkich innych zapytań dotyczących kart Mastercard oraz Państwa zakupów, 
muszą Państwo skontaktować się z bankiem wystawiającym kartę albo uczestniczącym 
akceptantem. Dodatkowe informacje na temat tego, jak się z nimi skontaktować, można naleźć 
w witrynach internetowych Masterpass.
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