Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Sapiency sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
przy ul. Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 789717,
NIP: 9452228249, REGON: 383564042
JAKIE DANE PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby zarejestrować się w naszym serwisie
wymagamy od Ciebie na początek jedynie podania adresu mailowego. Przetwarzanie tych
danych jest niezbędne by korzystać z naszego serwisu, np. otrzymać dostęp do zasobów serwisu
www.sapiency.io, login.sapiency.io oraz ico.sapiency.io i móc nabyć tokeny Sapiency.
Dodatkowo, aby umożliwić nam przeprowadzenie procedury KYC/AML, będziesz musiał nam
przekazać więcej danych osobowych, tj.
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko,
Adres zamieszkania,
PESEL,
Numer dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość,
(opcjonalnie) nazwa firmy oraz NIP.

Przekazanie tych danych jest dobrowolne. Te dane przetwarzane są przez nas dla celów
marketingowych, statystycznych i badawczych (tak, prowadzimy badania by dostarczyć naszym
użytkownikom jeszcze lepszą usługę). Dzięki nim możemy spersonalizować naszą ofertę dla
Ciebie. Pozwalają także na korzystanie ze społecznościowych funkcji naszego serwisu, który
umożliwia komunikację między użytkownikami. Pamiętaj jednak, że wyłącznie od Ciebie zależy
czy chcesz podać te dane. Dodatkowo w ustawieniach prywatności możesz w każdej chwili
wybrać kto będzie widział Twoje dane.
CEL PRZETWARZANIA
Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twój adres mailowy oraz login jest realizacja naszej
podstawowej usługi – możliwość dokonywania zakupów w serwisie www.sapiency.io. Dzięki
temu, że mamy Twoje dane, możesz założyć konto i nabywać tokeny!
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane, które nam podałeś posłużą nam do celów
marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje
o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż
adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie.
Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom
i preferencjom. Nikt nie lubi ogólnikowego spamu.

Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś dla celów
statystycznych i badawczych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać
naszych użytkowników.
PODSTAWA PRZETWARZANIA
Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie (adres mailowy i login), przetwarzamy na
podstawie umowy, którą z Tobą zawieramy.
Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na
podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta.
Dane, które podajesz dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych
i badawczych. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Musimy wiedzieć co
dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go ulepszać.
KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?
Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych
partnerów dobieramy niezwykle starannie. W poniższej tabeli przedstawiamy listę tych
podmiotów:
1) firmy hostingowe:
a. Microsoft Corporation
Volume Licensing Group
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA
b. Cloudflare
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107
USA
c. MyDevil.net
ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C.
ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198
33-100 Tarnów
Polska
2) firmy obsługujące płatności on-line:
a. Dotpay sp. z o.o.
Ul. Wielicka 28b

30-552 Kraków
Polska
3) firmy udostępniające narzędzia i aplikacje statystyczne
TWOJE PRAWA
Pamiętaj, że:
- masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych
konsekwencji dla korzystania z Serwisu. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie
nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na
dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę,
edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas.
- masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
- masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które
są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.
- masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego
przetwarzania względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz
prawo żądać ich przeniesienia;
- masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuniesz konto, Twoje dane
będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń.
Zawsze możesz się z nami skontaktować. Postaramy się pomóc!

