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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

1. Centra rozliczeniowe 

 

HSBC Bank Plc 

(Wielka Brytania, 

Irlandia), HSBC 

Merchant Services 

LLP (Wielka 

Brytania), Bank of 

America (Wielka 

Brytania, Stany 

Zjednoczone, Włochy 

i Indie), Discover 

Financial Services 

(Stany Zjednoczone), 

JPMorgan Chase 

Bank (Wielka 

Brytania, Stany 

Zjednoczone), BNP 

Paribas (Francja), 

Netgiro (Szwecja), 

StarFinanz (Niemcy), 

Wells Fargo (Irlandia, 

Stany Zjednoczone), 

American Express 

(Stany Zjednoczone), 

National Westminster 

Bank PLC (Wielka 

Brytania), OmniPay 

Limited (Irlandia), 

Australia and New 

Rozliczanie płatności 

i przeprowadzanie 

dochodzeń w sprawie 

oszustw. 

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe 

informacje o instrumentach finansowania 

płatności i transakcjach płatniczych.  



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 

 

2 
© 2015 PayPal.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 

Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Zealand Banking 

Group Limited 

(Australia), ANZ 

National Bank 

Limited (Nowa 

Zelandia) oraz 

Transaction Network 

Services (UK) Limited 

(Wielka Brytania) 

 

Deutsche Bank AG 

(Niemcy, Holandia, 

Francja, Hiszpania) 

Umożliwienie 

przetwarzania 

poleceń zapłaty w 

Niemczech, Holandii, 

Francji i Hiszpanii. 

Imię i nazwisko, data transakcji, kwota, 

waluta oraz informacje o rachunku 

bankowym użytkownika.  

 

Royal Bank of 

Scotland plc (Wielka 

Brytania) („RBS”) 

Umożliwienie 

przetwarzania 

płatności i 

rozstrzygania sporów 

dla transakcji 

użytkowników 

serwisu PayPal 

dokonywanych z 

handlowcami, którzy 

korzystają z usługi 

PayPal za 

pośrednictwem usługi 

RBS. 

Wszystkie informacje o koncie z wyjątkiem 

szczegółów dotyczących instrumentów 

finansowych użytkownika. 

 

Visa Europe Ltd 

(Wielka Brytania), w 

Udostępnianie 

informacji o ryzyku i 

Wszystkie szczegółowe informacje 

dotyczące konta handlowca, okoliczności i 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

tym system VMAS 

firmy Visa; 

Mastercard 

International 

Incorporated. (Stany 

Zjednoczone), w tym 

system MATCH firmy 

Mastercard 

nadużyciach w 

tworzonej 

obligatoryjnie bazie 

danych wystawcy 

karty kredytowej w 

związku z 

prowadzeniem konta 

handlowca, przez co 

zmniejsza się 

podejmowane ryzyko 

związane z 

oszustwami i 

naruszeniami zasad i 

standardów. 

prowadzenia konta. 

 
Global Payments UK 

LLP (Wielka Brytania) 

Umożliwienie 

przetwarzania 

płatności, wykrywania 

oszustw i 

rozstrzygania sporów 

w przypadku 

transakcji 

użytkowników 

systemu PayPal 

dokonywanych z 

handlowcami, którzy 

korzystają z usługi 

PayPal za 

pośrednictwem usługi 

Global Payments. 

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe 

informacje o instrumentach finansowania 

płatności i transakcjach płatniczych.  

 WorldPay (Wielka Umożliwienie Wszystkie informacje o Koncie z wyjątkiem 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Brytania) Limited, 

Worldpay AP Limited 

(Wielka Brytania), 

Worldpay  (Holandia) 

przetwarzania 

płatności, wykrywania 

oszustw i 

rozstrzygania sporów 

w przypadku 

transakcji 

użytkowników 

systemu PayPal 

dokonywanych z 

handlowcami, którzy 

korzystają z usługi 

PayPal za 

pośrednictwem usługi 

Worldpay. 

szczegółów dotyczących instrumentów 

finansowych użytkownika. 

 

American Express 

Travel Related 

Services Company, 

Inc. 

Rozliczanie płatności 

i przeprowadzanie 

dochodzeń w sprawie 

oszustw. 

Identyfikator sprzedającego. 

Kod MCC sprzedającego 

Administrator bazy danych sprzedającego 

Upoważniony sygnatariusz 

Adres, kod pocztowy i kod kraju 

sprzedającego 

Numer telefonu sprzedającego 

Adres e-mail sprzedającego 

Adres URL witryny sprzedającego 

Data urodzenia (tylko w przypadku osób 

prowadzących jednoosobową działalność 

gospodarczą) 

Tylko w przypadku niepublicznych 

Sponsorowanych handlowców (na przykład 

spółek prywatnych lub osób prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą) – 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

następujące informacje dotyczące Istotnego 

posiadacza (zdefiniowanego poniżej):  

 Imię i nazwisko 

 Adres domowy, kod pocztowy i kod 

kraju 

 Numer ubezpieczenia społecznego 

lub data urodzenia 

„Istotny posiadacz” to osoba fizyczna, która 

posiada co najmniej 25% udziałów lub akcji 

przedsiębiorstwa. 

Identyfikator sprzedającego* 

Kod MCC Sponsorowanego handlowca 

Administrator bazy danych 

Sponsorowanego handlowca 

Lokalizacja Sponsorowanego handlowca 

(miejscowość, ulica, kod pocztowy i kod 

kraju) 

Numer telefonu Sponsorowanego 

handlowca 

 

JPMorgan Chase 

Bank, N.A. (oddział w 

Londynie) 

Zasady zapobiegania 

praniu pieniędzy, 

wykaz sankcji i 

weryfikacja zgodności 

z przepisami 

Imię i nazwisko, kraj stałego zamieszkania i 

rodzaj działalności biznesowej. 

 
Adyen B.V. 

(Holandia) 

Globalne 

przetwarzanie i 

rozliczanie płatności.  

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe 

informacje o instrumentach i transakcjach 

płatniczych. 

 
Allied Irish Bank PLC 

(Wielka Brytania) 

Przetwarzanie i 

rozliczanie płatności w 
Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe 

informacje o instrumentach i transakcjach 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Europie.  

 

płatniczych. 

 

Cardinal Commerce 

Corporation (Stany 

Zjednoczone) 

Ułatwienie procesu 

weryfikacji 3DSecure 

na potrzeby 

globalnego 

przetwarzania 

płatności. 

Standardowe dane transakcji 3DSecure. 

 
Coinbase Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Globalne 

przetwarzanie i 

rozliczanie płatności.  

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe 

informacje o instrumentach i transakcjach 

płatniczych. 

 

Heartland Payment 

Systems, Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Przetwarzanie i 

rozliczanie płatności 

w Stanach 

Zjednoczonych. 

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe 

informacje o instrumentach i transakcjach 

płatniczych. 

 

Merchant e-

Solutions, Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Przetwarzanie i 

rozliczanie płatności 

w Stanach 

Zjednoczonych. 

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe 

informacje o instrumentach i transakcjach 

płatniczych. 

 
Moneris Solutions 

Corporation (Kanada) 

Przetwarzanie i 

rozliczanie płatności 

w Kanadzie. 

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe 

informacje o instrumentach i transakcjach 

płatniczych. 

 
National Australia 

Bank Ltd. (Australia) 

Przetwarzanie i 

rozliczanie płatności 

w Australii. 

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe 

informacje o instrumentach i transakcjach 

płatniczych. 

 

Network Merchants, 

LLC. (Stany 

Zjednoczone); 

Przetwarzanie i 

rozliczanie płatności 

w Stanach 

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe 

informacje o instrumentach i transakcjach 

płatniczych. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Network Merchants 

Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Zjednoczonych. 

 
Stockholms Enskilda 

Bank AB (Szwecja) 

Przetwarzanie i 

rozliczanie płatności 

w Europie. 

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe 

informacje o instrumentach i transakcjach 

płatniczych. 

 

WorldPay, Inc. (Stany 

Zjednoczone); 

WorldPay Ltd. 

(Wielka Brytania) 

Globalne 

przetwarzanie i 

rozliczanie płatności.  

Imię i nazwisko, adres oraz szczegółowe 

informacje o instrumentach i transakcjach 

płatniczych. 

 

 

Carta Worldwide 

(Wielka Brytania) 

Przetwarzanie 

płatności w celu 

umożliwienia firmie 

PayPal obsługi 

produktów osób 

trzecich, np. portfela 

Vodafone. 

Imię, nazwisko, adres rozliczeniowy 

(ulica, numer domu, miejscowość, 

województwo/stan, kod pocztowy, 

kraj), identyfikator płatnika, numer 

Nonce formy płatności, CMID / 

identyfikator metadanych klienta, 

adres e-mail. 

2. Audyt 

 

PricewaterhouseCoo

pers Sàrl 

(Luksemburg) 

Testowanie 

mechanizmów 

zapobiegania 

zjawisku prania 

pieniędzy oraz 

procedur „Know Your 

Customer” („Poznaj 

swojego klienta”) 

firmy PayPal oraz 

świadczenie usług 

profesjonalnego 

W przypadku próbek kont klientów 

indywidualnych: imię i nazwisko, numer 

konta PayPal (identyfikator klienta), łączna 

kwota środków otrzymanych na konto 

PayPal, łączna kwota środków wysłanych z 

konta PayPal, typ konta oraz inne istotne 

informacje o koncie stosownie do sytuacji. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

audytu na rzecz 

PayPal Inc. oraz 

podmiotów zależnych 

PayPal Inc. 

3. Obsługa zewnętrzna spraw związanych z obsługa klienta  

 

Sutherland Global 

Services Inc. (Stany 

Zjednoczone i 

Filipiny), Sitel GmbH 

(Niemcy), Transcom 

Worldwide SAS 

(Francja, Tunezja), 

Transcom Worldwide 

France SAS 

(Francja), Transcom 

Worldwide SpA 

(Włochy), 

Competence Call 

Center Leipzig GmbH 

(Niemcy), Convergys 

Customer 

Management Group 

Inc. (Stany 

Zjednoczone), Arvato 

Direct Services 

GmbH (Niemcy) i 

Concentrix Europe 

Limited (Wielka 

Brytania) 

Umożliwienie dostępu 

do telefonicznej i 

internetowej obsługi 

klienta. 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

adres e-mail, skrócone oraz ograniczone 

lub pełne informacje dotyczące źródeł 

finansowania płatności (w zależności od 

sytuacji), daty ważności źródeł 

finansowania płatności, typ konta PayPal, 

dowód tożsamości, informacje o saldzie 

konta i transakcjach, sprawozdania i raporty 

klienta, korespondencja dotycząca konta, 

informacje na temat wysyłki i informacje 

reklamowe. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

 

Nuance 

Communications Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

Kalibracja i 

optymalizacja 

wyników 

rozpoznawania mowy 

na potrzeby 

telefonicznej obsługi 

klienta. 

Nagrania próbek rozmów z obsługą klienta, 

które mogą zawierać niektóre lub wszystkie 

informacje o koncie przekazywane podczas 

rozmowy. 

 

ICT Group Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

Zapewnianie i 

ułatwianie 

telefonicznej obsługi 

klienta. 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i 

numer konta PayPal. 

 

Lithium Technologies 

Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Świadczenie usług 

wynikających z 

kontaktów klientów z 

firmą PayPal w 

ramach mediów 

społecznościowych. 

Dane przekazywane przez klienta za 

pośrednictwem mediów 

społecznościowych, w tym imię, nazwisko, 

adres, numer telefonu, adres e-mail, 

skrócone oraz ograniczone lub pełne 

informacje dotyczące źródeł finansowania 

płatności (w zależności od sytuacji), daty 

ważności źródeł finansowania płatności, typ 

konta PayPal, dowód tożsamości, 

informacje o saldzie konta i transakcjach, 

sprawozdania i raporty klienta, 

korespondencja dotycząca konta, 

informacje na temat wysyłki i informacje 

reklamowe. 

 

Attensity Europe 

GmbH 

Świadczenie usług 

wynikających z 

kontaktów klientów z 

firmą PayPal w 

Dane przekazywane przez klienta za 

pośrednictwem mediów 

społecznościowych, w tym imię, nazwisko, 

adres, numer telefonu, adres e-mail, 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

ramach mediów 

społecznościowych. 

skrócone oraz ograniczone lub pełne 

informacje dotyczące źródeł finansowania 

płatności (w zależności od sytuacji), daty 

ważności źródeł finansowania płatności, typ 

konta PayPal, dowód tożsamości, 

informacje o saldzie konta i transakcjach, 

sprawozdania i raporty klienta, 

korespondencja dotycząca konta, 

informacje na temat wysyłki i informacje 

reklamowe. 

 

ILinc 

Communications, Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

Dostarczanie 

seminariów 

internetowych dla 

handlowców na 

platformie firmy ILinc. 

Imię i nazwisko, adres e-mail handlowca. 

 

ePerformax Contact 

Centers & BPO 

(Stany Zjednoczone), 

Genpact International 

Inc. (Stany 

Zjednoczone), 

LatentView Analytics 

Pte. Ltd 

Świadczenie usług 

płatniczych na całym 

świecie. 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

adres e-mail, skrócone oraz ograniczone 

lub pełne informacje dotyczące źródeł 

finansowania płatności (w zależności od 

sytuacji), daty ważności źródeł 

finansowania płatności, typ konta PayPal, 

dowód tożsamości, informacje o saldzie 

konta i transakcjach, sprawozdania i raporty 

klienta, korespondencja dotycząca konta, 

informacje na temat wysyłki i informacje 

reklamowe. 

 Authentify Inc.  
Telefoniczna usługa 

uwierzytelniania 

Numery telefonów komórkowych i 

stacjonarnych 

 CallPoint New Obsługa  Imię i nazwisko, adres e-mail, numer 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Europe AD dba 

TELUS International 

Europe (Bułgaria) 

 

usługi zwrotu kosztów 

odesłania przedmiotu.  

identyfikacyjny transakcji PayPal, 

informacje dotyczące zwrotu (kategoria 

zwracanego przedmiotu, przyczyna zwrotu, 

kwota zwrotu, waluta, kraj zwrotu, typ 

zwrotu) i kopie dokumentów wysyłkowych. 

 
Key Performance 

Group SAS (Francja) 

Obsługa programu 

polecania 

użytkowników 

PayPal.  

Imię, nazwisko, adres e-mail, identyfikator 

klienta i informacje o transakcji związane z 

premiami za polecenie. 

 
New Relic, Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

Analiza danych na 

potrzeby globalnego 

rozwiązywania 

problemów ze 

świadczeniem usługi.  

Rejestrowanie danych i zagregowanych 

danych dotyczących działania usługi.  

 
PagerDuty, Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

Globalne 

powiadamianie 

odpowiednich 

techników o 

nadchodzących 

wiadomościach e-

mail. 

Temat wiadomości e-mail dotyczącej 

problemu. 

 
Sumologic, Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

Analiza danych na 

potrzeby globalnego 

rozwiązywania 

problemów ze 

świadczeniem usługi.  

Dane zejestrowane i zagregowane 

dotyczące działania usługi.  

4. Biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej 

Oprócz wymienionych celów PayPal używa danych osobowych użytkownika do wykrywania 

przypadków, zapobiegania przypadkom i likwidacji skutków oszustw lub innych działań 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

niezgodnych z prawem oraz do wykrywania przypadków, zapobiegania przypadkom i likwidacji 

skutków naruszeń obowiązujących zasad i odpowiednich umów z użytkownikiem.  

 

CRIF (Włochy), 

Cerved B.I (Włochy), 

Coface (Francja), 

Synectics Solutions 

Limited (Wielka 

Brytania), MCL 

Hunter (Wielka 

Brytania), GB Group 

plc (Wielka Brytania), 

Graydon (Wielka 

Brytania), Capita Plc 

(Wielka Brytania), UK 

Data Limited (Wielka 

Brytania), ICC 

Information Limited 

(Wielka Brytania), 

Payment Trust 

Limited (Wielka 

Brytania), 192.com 

(Wielka Brytania), 

192.com Limited 

(Wielka Brytania), i-

CD Publishing (UK) 

Limited (Wielka 

Brytania), Experian 

Netherlands BV 

(Holandia), Experian 

Bureau de Credito 

Weryfikacja 

tożsamości i 

powiązań między 

klientem a jego 

rachunkiem 

bankowym lub kartą 

kredytową/debetową, 

pomoc w 

podejmowaniu decyzji 

dotyczących 

zdolności kredytowej 

klienta (zwłaszcza w 

związku z produktami 

kredytowymi 

oferowanymi przez 

firmę PayPal), 

przeprowadzanie 

kontroli mających na 

celu zapobieganie 

przestępstwom i 

wykrywanie 

przestępstw, w tym 

oszustw lub prania 

pieniędzy, pomoc w 

windykacji długów, 

zarządzanie kontami 

PayPal i 

przeprowadzanie 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

adres e-mail, data urodzenia, okres 

zamieszkania pod danym adresem, dowód 

tożsamości, forma prawna, okres 

prowadzenia działalności, numer 

rejestracyjny firmy, numer VAT, instrumenty 

finansowania, w tym ewentualnie 

szczegółowe informacje o rachunku 

bankowym i karcie kredytowej/debetowej, 

oraz ewentualnie istotne informacje 

dotyczące transakcji.  



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 

 

13 
© 2015 PayPal.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 

Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

SA (Hiszpania), 

Informa D&B SA 

(Hiszpania) i CRIBIS 

D&B S.r.l. (Włochy). 

analiz statystycznych, 

przeprowadzanie 

badań rynkowych 

dotyczących 

stosowności nowych 

produktów i usług 

oraz sprawdzanie 

systemu.  

  

Należy pamiętać, że 

dane ujawnione tym 

agencjom mogą 

zostać zachowane 

przez odpowiednie 

biura informacji 

kredytowej i agencje 

ds. zwalczania 

przestępczości 

finansowej na 

potrzeby audytu oraz 

zapobiegania 

oszustwom. 

 

Callcredit plc. (Wielka 

Brytania), w tym baza 

danych SHARE 

administrowana 

przez firmę Callcredit, 

Experian Limited 

(Wielka Brytania), w 

tym bazy danych 

Weryfikacja 

tożsamości i 

powiązań między 

klientem a jego 

rachunkiem 

bankowym lub kartą 

kredytową/debetową, 

podejmowanie decyzji 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

adres e-mail, data urodzenia, czas 

zamieszkania pod danym adresem, dowód 

tożsamości, forma prawna, okres 

prowadzenia działalności, numer 

rejestracyjny firmy, numer VAT, instrumenty 

finansowania, w tym ewentualnie 

szczegółowe informacje o rachunku 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

administrowane 

przez firmę Experian 

używane na potrzeby 

zbierania informacji 

handlowych oraz 

informacji o 

konsumentach, 

między innymi 

danych o zapytaniach 

kredytowych CAPS 

oraz danych o 

kontach kredytowych 

CAIS, Equifax Ltd 

(Wielka Brytania), w 

tym baza danych 

Insight 

administrowana 

przez firmy Equifax i 

Dun & Bradstreet 

Limited (Wielka 

Brytania) 

dotyczących 

zdolności kredytowej 

klienta (zwłaszcza w 

związku z produktami 

kredytowymi 

oferowanymi przez 

firmę PayPal), 

przeprowadzanie 

kontroli mających na 

celu zapobieganie 

przestępstwom i 

wykrywanie 

przestępstw, w tym 

oszustw lub prania 

pieniędzy, pomoc w 

windykacji długów, 

zarządzanie kontami 

PayPal i 

przeprowadzanie 

analiz statystycznych, 

przeprowadzanie 

badań rynkowych 

dotyczących 

stosowności nowych 

produktów i usług 

oraz sprawdzanie 

systemu.  

  

Tylko dla 

użytkowników 

bankowym i karcie kredytowej/debetowej, 

oraz ewentualnie istotne informacje 

dotyczące transakcji, saldo rachunku, 

wszelkie informacje podane i użyte we 

wniosku o udostępnienie oferowanych w 

Wielkiej Brytanii produktów „Płatności za 

pośrednictwem witryny”, „Terminal 

wirtualny” i „PayPal Here” oraz nazwa 

instrumentu finansowego, za 

pośrednictwem którego zapłacono za 

należące do użytkownika urządzenie z 

włączoną usługą „PayPal Here”. 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

produktów „Płatności 

za pośrednictwem 

witryny – wersja Pro”, 

„Terminal wirtualny” i 

„PayPal Here” 

dostępnych w 

Wielkiej Brytanii oraz 

handlowców z 

Wielkiej Brytanii:  

• zgłaszanie 

zalegania z 

płatnościami i 

dostarczanie 

informacji o 

miesięcznej historii 

konta, gdy na koncie 

jest wskazana kwota 

należna firmie PayPal 

(saldo ujemne) przez 

trzy lub cztery kolejne 

miesiące, do baz 

danych tych osób 

trzecich; oraz  

• dla celów 

wymienionych w 

punkcie 8. niniejszych 

Zasad zachowania 

poufności.  

  

Należy pamiętać, że 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

dane ujawnione tym 

agencjom i bazom 

danych mogą:  

• zostać zachowane 

przez odpowiednie 

biura informacji 

kredytowej lub w 

określonych bazach 

danych na potrzeby 

audytu oraz 

zapobiegania 

oszustwom;  

• być ujawniane 

innym instytucjom 

finansowym w celu 

ustalenia zdolności 

kredytowej; oraz  

• być przesyłane poza 

obszar UE do 

dowolnego kraju. 

 

CIFAS (Wielka 

Brytania) oraz baza 

danych firmy CIFAS 

Tylko dla 

użytkowników 

mających konto 

PayPal w Wielkiej 

Brytanii: wykrywanie 

oszustw i 

zapobieganie im (co 

może wiązać się ze 

sprawdzaniem 

danych osób 

Wszystkie szczegółowe informacje i 

okoliczności dotyczące prowadzenia konta. 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

starających się o 

pracę oraz 

pracowników, jak 

również informacji o 

wnioskach i 

roszczeniach 

dotyczących 

wszystkich typów 

ubezpieczeń).  

  

Należy pamiętać, że 

dane ujawnione tej 

bazie danych mogą:  

  

• zostać zachowane 

w tej bazie danych na 

potrzeby audytu oraz 

zapobiegania 

oszustwom;  

• być ujawniane 

innym instytucjom 

finansowym w celu 

wykrywania oszustw i 

zapobiegania im (w 

tym w celu 

zapobiegania praniu 

pieniędzy), 

przykładowo podczas 

sprawdzania 

informacji podanych 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

na wnioskach o 

kredyt lub pożyczkę, 

zarządzania 

kredytami i 

pożyczkami oraz 

związanymi z nimi 

rachunkami, 

odzyskiwania 

należności, 

sprawdzania danych 

związanych z 

roszczeniami 

ubezpieczeniowymi 

oraz danych 

kandydatów do pracy 

lub pracowników; 

• być używane do 

określenia profilu 

ryzyka użytkownika 

oraz na potrzeby 

współpracy z 

odpowiednimi 

władzami zgodnie z 

wymaganiami 

obowiązującej w 

Luksemburgu ustawy 

z dnia 5 kwietnia 

1993 r. o sektorze 

finansowym oraz 

przepisów w sprawie 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

zapobiegania praniu 

pieniędzy, 

terroryzmowi i 

oszustwom (z 

wyłączeniem sposobu 

postępowania z 

danymi osobowymi w 

związku z 

wypłacalnością osób, 

o których mowa w art. 

14(1)(d) 

obowiązującej w 

Luksemburgu ustawy 

z dnia 5 kwietnia 

1993 r. o sektorze 

finansowym); oraz  

• być przesyłane poza 

obszar UE do 

dowolnego kraju. 

 

DueDil Limited 

(Wielka Brytania) 

Otrzymywanie 

informacji 

biznesowych w celu 

oceny ryzyka i 

weryfikacji 

przestrzegania 

wymogów 

wynikających z 

przepisów 

dotyczących 

zapobiegania praniu 

Numer rejestracyjny firmy, nazwa firmy, 

adres prowadzenia działalności, nazwiska, 

adresy, daty urodzenia dyrektorów 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

pieniędzy, takich jak 

ustanowienie 

struktury 

korporacyjnej i 

faktycznej własności.  

 

Creditsafe USA Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

Creditsafe (Wielka 

Brytania) 

Otrzymywanie 

informacji 

biznesowych w celu 

oceny ryzyka i 

weryfikacji 

przestrzegania 

wymogów 

wynikających z 

przepisów 

dotyczących 

zapobiegania praniu 

pieniędzy, takich jak 

ustanowienie 

struktury 

korporacyjnej i 

faktycznej własności.  

Numer rejestracyjny firmy, nazwa firmy, 

adres prowadzenia działalności, nazwiska, 

adresy, daty urodzenia dyrektorów 

 

Deltavista GmbH 

(Niemcy) 

Ustalanie ryzyka 

związanego z 

adresem oraz 

tożsamości, pomoc w 

podejmowaniu decyzji 

dotyczących 

zdolności kredytowej 

klienta, 

przeprowadzanie 

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, 

adres e-mail. 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

badań rynkowych 

dotyczących 

stosowności nowych 

produktów i usług. 

 

Accumio Finance 

Services GmbH 

(Niemcy), CEG 

Creditreform 

Boniversum GmbH 

(Niemcy), Bürgel 

Wirtschaftsinformatio

nen GmbH & Co. KG 

(Niemcy) 

Weryfikowanie 

tożsamości i adresów 

oraz uzyskiwanie 

numerów telefonów 

kontaktowych i 

adresów, ustalanie 

ryzyka związanego z 

adresem oraz 

tożsamości; 

przeprowadzanie 

badań rynkowych 

dotyczących 

stosowności nowych 

produktów i usług. 

Pomoc przy 

podejmowaniu decyzji 

dotyczących 

zdolności kredytowej 

konsumentów (jeśli 

mają niemieckie 

konto PayPal i 

wyrazili zgodę na 

taką kontrolę) oraz 

handlowców, w tym 

m.in. w związku z 

produktami 

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, 

adres e-mail, status konta, saldo konta oraz 

w przypadku, gdy przekazanie takich 

informacji jest prawnie uzasadnione, także 

pewne dane o negatywnej historii konta 

klienta posiadającego niemieckie konto 

PayPal, dla którego firma PayPal wystąpiła 

o sprawdzenie zdolności kredytowej na 

podstawie innej stosownej bazy danych. 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

kredytowymi 

oferowanymi przez 

firmę PayPal oraz 

proponowaniem 

polecenia zapłaty 

jako formy płatności.  

  

Ocena zdolności 

kredytowej 

zamawiana przez nas 

w odpowiedniej 

agencji obejmuje 

wyniki uzyskane z 

wykorzystaniem 

procedur 

matematyczno-

statystycznych. 

Należy pamiętać o 

tym, że firma PayPal 

prosiła o podanie 

takich informacji, a 

wszelkie dane o 

negatywnej historii 

konta ujawniane w 

tych bazach danych 

w odniesieniu do 

klientów mających 

niemieckie konto 

PayPal mogą:  

  



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

• zostać zachowane 

w tej bazie danych na 

potrzeby audytu oraz 

określenia zdolności 

kredytowej danego 

klienta;  

• być ujawnione 

innym osobom 

trzecim w celu 

ustalenia zdolności 

kredytowej. 

oraz  

• być przesyłane poza 

obszar UE do 

dowolnego kraju. 

 

SCHUFA Holding AG 

(Niemcy), infoscore 

Consumer Data 

GmbH (Niemcy) 

Weryfikowanie 

tożsamości i adresu 

klienta, 

przeprowadzanie 

kontroli mających na 

celu wykrywanie 

nieudanych płatności 

za pomocą polecenia 

zapłaty i 

zapobieganie im oraz 

wykrywanie 

przestępstw, w tym 

oszustw lub prania 

pieniędzy i 

zapobieganie im, 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data 

urodzenia, płeć, dane rachunku 

bankowego, informacje o nieudanych 

płatnościach za pomocą polecenia zapłaty z 

rachunku bankowego (bez powiązania z 

tożsamością klienta) oraz w przypadku, gdy 

przekazanie takich informacji jest prawnie 

uzasadnione, także pewne informacje o 

negatywnej historii konta klienta mającego 

niemieckie konto PayPal. 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

łącznie z weryfikacją 

powiązań między 

klientem a jego 

rachunkiem 

bankowym, pomoc w 

określaniu zdolności 

kredytowej 

konsumentów (jeśli 

mają niemieckie 

konto PayPal i 

wyrazili zgodę na 

taką kontrolę) i 

handlowców, 

przeprowadzanie 

badań rynkowych 

dotyczących 

stosowności 

produktów i usług. 

Ocena zdolności 

kredytowej 

zamawiana przez nas 

w odpowiedniej 

agencji obejmuje 

wyniki uzyskane z 

wykorzystaniem 

procedur 

matematyczno-

statystycznych. 

Należy pamiętać o 

tym, że firma PayPal 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

prosiła o podanie 

takich informacji, a 

wszelkie dane o 

negatywnej historii 

konta ujawniane w 

tych bazach danych 

w odniesieniu do 

klientów mających 

niemieckie konto 

PayPal mogą:  

  

• zostać zachowane 

w tej bazie danych na 

potrzeby audytu oraz 

określenia zdolności 

kredytowej danego 

klienta;  

• być ujawnione 

innym osobom 

trzecim w celu 

ustalenia zdolności 

kredytowej 

oraz  

• być przesyłane poza 

obszar UE do 

dowolnego kraju. 

Ponadto w 

odniesieniu do 

klientów mających 

niemieckie konto 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 

 

26 
© 2015 PayPal.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 

Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

PayPal informacje na 

temat nieudanych 

płatności za pomocą 

polecenia zapłaty 

mogą: 

• zostać zachowane 

w bazie danych firmy 

infoscore na potrzeby 

audytu oraz 

• być ujawniane (bez 

powiązania z 

tożsamością klienta) 

innym osobom 

trzecim w celu 

zapobiegania 

nieudanym 

płatnościom za 

pomocą polecenia 

zapłaty. 

 

Creditreform Berlin 

Wolfram KG 

(Niemcy), Verband 

der Vereine 

Creditreform e.V. 

(Niemcy) 

Określanie zdolności 

kredytowej 

handlowców. 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail. 

 

World-Check (Wielka 

Brytania) 

Weryfikacja 

tożsamości. 
Wszystkie informacje o koncie. 

 

Global Data 

Corporation (Stany 

Weryfikacja 

tożsamości, 

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, 

numer telefonu, adres e-mail. 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Zjednoczone) przeprowadzanie 

kontroli mających na 

celu zapobieganie 

przestępstwom i 

wykrywanie 

przestępstw, w tym 

oszustw, 

przeprowadzanie 

badań rynkowych 

dotyczących 

stosowności nowych 

produktów i usług. 

 

RSA Security Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

oraz RSA Security 

Ireland Limited 

(Irlandia) 

Weryfikacja 

tożsamości. 
Wszystkie informacje o koncie. 

 

ID Checker.nl BV 

(Holandia) (Irlandia) 

Weryfikacja 

tożsamości; 

automatyczne 

wyodrębnianie 

danych ze zdjęć z 

dokumentów oraz 

sprawdzanie 

oryginalności 

dokumentów / 

wykrywanie 

falsyfikatów.  

Przeprowadzanie 

badań rynkowych 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data 

urodzenia, forma prawna, numer 

rejestracyjny firmy, numer rejestracji VAT, 

dokumenty potwierdzające tożsamość, 

adres i własność formy płatności lub inne 

dokumenty wymagane przez firmę PayPal 

oraz dane w nich zawarte w związku z 

oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z 

przepisami lub kredytem. 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 

 

28 
© 2015 PayPal.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 

Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

dotyczących 

stosowności nowych 

produktów i usług. 

 

Aristotle International, 

Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Weryfikacja 

tożsamości. 
Imię i nazwisko, adres, data urodzenia.  

 

Acxiom Ltd (Wielka 

Brytania), Acxiom 

Deutschland GmbH 

(Niemcy) i Acxiom 

France SAS (Francja) 

Weryfikacja 

tożsamości. 

Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-

mail i data urodzenia. 

 

Creditinfo Decision 

(Czechy) oraz 

DecisionMetrics 

Limited (Wielka 

Brytania) 

Uzyskanie pomocy 

przy ocenie ryzyka 

związanego z 

handlowcem. 

Wszystkie informacje o koncie handlowca. 

 

ThreatMetrix Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

Uzyskiwanie 

informacji o poziomie 

ryzyka związanego z 

adresem IP oraz 

urządzeniem, z 

którego użytkownik 

uzyskuje dostęp do 

systemu PayPal, 

przeprowadzanie 

badań rynkowych 

dotyczących 

stosowności nowych 

produktów i usług. 

Adres IP oraz informacje o urządzeniu 

(identyfikator urządzenia, adres IP 

komputera użytkownika i pliki cookie). 

Adres e-mail i inne informacje zebrane 

podczas procesu zakładania konta. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

 

TeleSign Corporation 

(Stany Zjednoczone) 

Sprawdzanie 

numerów telefonów, 

przeprowadzanie 

badań rynkowych 

dotyczących 

stosowności nowych 

produktów i usług. 

Numer telefonu 

 

AddressDoctor 

GmbH (Niemcy), 

Zmiana struktury 

danych adresowych 

na znormalizowany 

format. 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail. 

 

Deutsche Post Direkt 

GmbH (Niemcy), AZ 

Direct GmbH 

(Niemcy), Deutsche 

Post Adress GmbH & 

Co. KG (Niemcy) 

Sprawdzanie i zmiana 

struktury danych 

adresowych na 

znormalizowany 

format oraz 

weryfikacja imienia i 

nazwiska oraz 

adresu. 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail. 

 

Mitek Systems Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

Zatwierdzanie zdjęć 

dokumentów 

tożsamości i 

przeprowadzanie 

badań rynkowych 

dotyczących 

stosowności nowych 

produktów i usług. 

Dowód tożsamości, dane rachunku 

bankowego oraz informacje o karcie 

kredytowej/debetowej. 

 

Jumio Inc (Stany 

Zjednoczone) 

Zbieranie i 

weryfikowanie 

Wszystkie dane zapisane na dokumentach 

tożsamości i dokumentach potwierdzenia 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

dowodów tożsamości 

i adresów. 

adresu klienta. 

 

Au10tix Limited 

(Cypr), AuthenticID 

LLC 

Weryfikacja 

tożsamości; 

automatyczne 

wyodrębnianie 

danych ze zdjęć z 

dokumentów oraz 

sprawdzanie 

oryginalności 

dokumentów / 

wykrywanie 

falsyfikatów. 

Przeprowadzanie 

badań rynkowych 

dotyczących 

stosowności nowych 

produktów i usług. 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data 

urodzenia, forma prawna, numer 

rejestracyjny firmy, numer rejestracji VAT, 

dowód tożsamości, adres, własność formy 

płatności lub inne dokumenty wymagane 

przez firmę PayPal oraz dane w nich 

zawarte w związku z oceną ryzyka, 

zapewnieniem zgodności z przepisami lub 

kredytem. 

 

Telovia SA 

(Luksemburg) 

Potwierdzanie 

tożsamości i 

procedury „Know 

Your Customer” 

(„Poznaj swojego 

klienta”) 

przeprowadzane w 

celu zapobiegania 

praniu pieniędzy. 

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, 

dowód tożsamości i potwierdzenie adresu. 

 

Syniverse 

Technologies, LLC 

Weryfikowanie 

numerów telefonów i 
Imię i nazwisko, adres, numer telefonu.  
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

(Stany Zjednoczone) kontrole jakości 

danych dla numerów 

telefonów 

(wiadomość SMS 

wysyłana do klienta). 

 

Signicat AS 

(Norwegia) 

Weryfikowanie i 

poświadczanie 

tożsamości. 

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia i 

numer referencyjny elektronicznej 

tożsamości. 

 

BankersAccuity Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

Przeprowadzanie 

badań rynkowych 

dotyczących 

stosowności nowych 

produktów i usług w 

związku z weryfikacją 

danych dotyczących 

konta podanych firmie 

PayPal przez 

użytkownika oraz 

konwersja danych 

dotyczących konta z 

formatu krajowego na 

IBAN. 

Numer rachunku bankowego klienta, numer 

rozliczeniowy lub IBAN. 

 

ArkOwl LLC (Stany 

Zjednoczone) 

Weryfikowanie 

adresu e-mail. 
Adres e-mail 

 

Fraudscreen Ltd 

(Wielka Brytania) 

Ocena poziomu 

ryzyka dotyczącego 

oszustwa. 

Imię i nazwisko oraz adres. 

 

LexisNexis, 

LexisNexis Risk 

Pomoc w 

uwierzytelnieniu 
Imię i nazwisko, adres i data urodzenia. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Solutions UK Limited 

(Wielka Brytania) 

klienta. 

 
Trustev Ltd (Irlandia) 

Identyfikacja osoby 

na podstawie danych 

z serwisów 

społecznościowych, 

powiązań i danych 

uwierzytelniających.  

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-

mail i numer konta. 

 

Tracesmart Ltd 

(Wielka Brytania) 

Identyfikacja klientów, 

pomoc w wykrywaniu 

przypadków, 

zapobieganiu 

przypadkom i 

likwidowaniu skutków 

oszustw lub innych 

działań niezgodnych 

z prawem oraz 

wykrywanie 

przypadków, 

zapobieganie 

przypadkom i 

likwidacja skutków 

naruszeń 

obowiązujących 

zasad lub 

odpowiednich umów 

z użytkownikiem. 

Tytuł, imię i nazwisko, adres, data 

urodzenia i numer telefonu. 

 

Zoot Enterprises, Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

Przetwarzanie 

aplikacji technicznych 

Wszystkie informacje o koncie oraz 

dokumenty przekazane przez klientów, w 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Zoot Deutschland 

GmbH (Niemcy), 

Zoot Enterprises 

Limited (Wielka 

Brytania) 

i udostępnianie bramy 

do przesyłania 

danych na potrzeby 

przeprowadzania 

kontroli, testowania i 

przeglądu kont oraz 

wymiana informacji o 

użytkownikach i zdjęć 

z dokumentów 

tożsamości, adresu i 

własności formy 

płatności ze 

związanymi umową 

biurami informacji 

kredytowej i 

agencjami ds. 

zwalczania 

przestępczości 

finansowej. 

Agregowanie danych 

ze źródeł 

zewnętrznych i 

wewnętrznych oraz 

przygotowywanie 

analiz statystycznych 

w celu oceny ryzyka 

występowania 

oszustw. 

tym potwierdzające tożsamość, adres i 

własność formy płatności, lub inne 

dokumenty wymagane przez firmę PayPal 

oraz dane w nich zawarte w związku z 

oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z 

przepisami lub kredytem.  Informacje te 

mogą także obejmować adresy IP. 

 

First Data 

Corporation (Stany 

Przetwarzanie 

transakcji 

Wszelkie informacje o koncie oraz 

dokumenty przekazywane przez klientów, w 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Zjednoczone) zainicjowanych przez 

handlowca i 

zaakceptowanych 

przez klienta, usługi w 

zakresie 

przetwarzania 

operacji na 

rachunkach/kartach, 

przechowywanie 

danych o 

transakcjach, 

płatnościach i innych 

informacji o klientach 

w kontekście takich 

transakcji. 

tym informacje dotyczące tożsamości i 

adres. 

 

La Banque de France 

(Francja), GB Group 

plc (Wielka Brytania), 

SysperTec 

Communication 

(Francja) 

Przeprowadzanie 

badań rynkowych 

dotyczących 

odpowiedniości 

nowych produktów i 

usług służących do 

oceny ryzyka 

związanego z 

adresem, 

tożsamością i 

zdolnością kredytową 

klienta. 

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, 

numer telefonu, adres e-mail. 

 

MaxMind, Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Wykrywanie oszustw. 

Należy pamiętać, że 

dane ujawnione temu 

Wszystkie informacje o koncie, adres IP i 

dane karty kredytowej. 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 

 

35 
© 2015 PayPal.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 

Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

usługodawcy mogą:  

• zostać zachowane 

przez niego na 

potrzeby audytu oraz 

zapobiegania 

oszustwom;  

• być użyte przez 

niego w celu 

optymalizacji 

świadczonych przez 

niego na rzecz 

PayPal i innych osób 

trzecich usług 

wykrywania oszustw; 

oraz  

• być przesyłane poza 

obszar UE do 

dowolnego kraju. 

 

Future Route Ltd 

(Wielka Brytania) 

Analizy danych 

księgowych 

użytkowników 

komercyjnych na 

potrzeby 

przeprowadzanej na 

bieżąco oceny ryzyka 

w czasie 

rzeczywistym. 

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail i data 

urodzenia. 

 
Kount, Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Ułatwienie procesu 

wykrywania oszustw 

na potrzeby 

Imię i nazwisko, adres, dane dotyczące 

odcisków palców oraz szczegółowe 

informacje o instrumentach i transakcjach 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

globalnego 

przetwarzania 

płatności. 

płatniczych. 

 

Artefacts Solutions 

LLC (Stany 

Zjednoczone) 

Wykrywanie oszustw i 

ograniczanie ryzyka 

związanego z 

przetwarzaniem 

transakcji. 

Skrócony numer karty, kwota transakcji, 

współczynnik obciążeń zwrotnych, 

współczynnik kredytowy i współczynnik 

odrzuceń. 

 

Experian Information 

Solutions, Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Weryfikacja 

tożsamości, pomoc w 

decyzjach 

dotyczących zdolności 

kredytowej 

handlowców, 

przeprowadzanie 

kontroli mających na 

celu zapobieganie 

przestępstwom i 

wykrywanie 

przestępstw, w tym 

oszustw lub 

przypadków prania 

pieniędzy. 

Należy pamiętać, że 

dane ujawnione tym 

agencjom mogą 

zostać zachowane 

przez odpowiednie 

biura informacji 

kredytowej i agencje 

ds. zwalczania 

przestępczości 

finansowej na 

Imię i nazwisko, numer ubezpieczenia 

społecznego, data urodzenia, nazwa 

przedsiębiorstwa, firma przedsiębiorstwa, 

numer identyfikacji podatkowej, służbowy 

numer telefonu. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

potrzeby audytu oraz 

zapobiegania 

oszustwom. 

 

Trulioo Information 

Services, Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Weryfikacja 

tożsamości, 

przeprowadzanie 

kontroli mających na 

celu zapobieganie 

przestępstwom i 

wykrywanie 

przestępstw, w tym 

oszustw i przypadków 

prania pieniędzy.  

Należy pamiętać, że 

dane ujawnione tym 

agencjom mogą 

zostać zachowane 

przez odpowiednie 

biura informacji 

kredytowej i agencje 

ds. zwalczania 

przestępczości 

finansowej na 

potrzeby audytu oraz 

zapobiegania 

oszustwom. 

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres oraz 

ewentualnie numer identyfikacyjny. 

 
 

Soda Software Labs 

Limited 

(Wielka Brytania), 

Aire Labs Limited 

(Wielka Brytania), Biz 

Weryfikacja 

tożsamości i 

powiązań między 

klientem i jego 

rachunkiem 

bankowym lub kartą 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

adres e-mail, data urodzenia, okres 

zamieszkania pod danym adresem, dowód 

tożsamości, forma prawna, okres 

prowadzenia działalności, numer 

rejestracyjny firmy, numer VAT, instrumenty 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Equity LLC (Stany 

Zjednoczone),  

Bizequity Limited 

(Wielka Brytania), 

DueDil Limited 

(Wielka Brytania), 

Creditsafe (Wielka 

Brytania), Creditsafe 

USA Inc. (Stany 

Zjednoczone), 

MiiCard Limited 

(Wielka 

Brytania),Yodlee Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

kredytową/debetową

, podejmowanie 

decyzji dotyczących 

zdolności 

kredytowej klienta 

(w tym w 

szczególności w 

związku z 

produktami 

kredytowymi  

oferowanymi przez 

firmę PayPal), 

przeprowadzanie 

oceny ryzyka klienta i 

kontroli mających na 

celu zapobieganie 

przestępstwom i 

wykrywanie 

przestępstw, w tym 

oszustw lub prania 

pieniędzy, pomoc w 

windykacji długów, 

zarządzanie kontami 

PayPal i 

przeprowadzanie 

analiz 

statystycznych, 

przeprowadzanie 

badań rynkowych 

dotyczących 

stosowności nowych 

produktów i usług 

oraz sprawdzanie 

systemu. 

finansowania, w tym ewentualnie 

szczegółowe informacje o rachunku 

bankowym i karcie kredytowej/debetowej, 

oraz ewentualnie istotne informacje 

dotyczące transakcji. Wszystkie informacje 

przesłane podczas procesu rejestracji w 

celu uzyskania produktu lub funkcji konta (w 

tym informacje uzyskane z serwisów 

społecznościowych lub danych dotyczących 

reputacji dostępnych online).  

 Krajowe Biuro 

Informacji Kredytowej 

Otrzymywanie 

informacji 

Numer rejestracyjny firmy,  

nazwa i   
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

(Rosja) 
biznesowych 

w celu 

przeprowadzenia  

oceny ryzyka  

i weryfikacji 

przestrzegania 

wymogów 

wynikających z 

przepisów 

dotyczących 

zapobiegania praniu 

pieniędzy, takich jak 

ustanowienie 

struktury 

korporacyjnej 

i własnościowej.  

Pomoc w 

podejmowaniu 

decyzji 

dotyczących 

zdolności 

kredytowej klienta 

(zwłaszcza w 

związku z 

produktami 

kredytowymi 

oferowanymi 

przez 

firmę PayPal),  

przeprowadzanie 

adres siedziby, 

imiona i nazwiska, adresy i daty 

urodzenia dyrektorów, firmy, listy spółek, w 

których działalność są zaangażowani 

wspomniani dyrektorzy oraz data 

założenia/rejestracji spółki.  
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

kontroli mających na 

celu zapobieganie 

przestępstwom 

i wykrywanie 

przestępstw, 

w tym oszustw 

lub prania pieniędzy,  

pomoc w windykacji 

długów, 

zarządzanie 

kontami PayPal i    

przeprowadzanie 

analiz 

statystycznych, 

przeprowadzanie 

badań 

rynkowych 

dotyczących 

stosowności 

nowych produktów i  

usług oraz   

sprawdzanie 

systemu. 

 Intuit Inc. (Stany 

Zjednoczone), Intuit 

Limited (Wielka 

Brytania), The Sage 

Group plc (Wielka 

Brytania), Xero (UK) 

Limited, Xero Inc. 

Otrzymywanie 

informacji 

niezbędnych w celu 

przeprowadzenia 

oceny ryzyka i pomoc 

w podejmowaniu 

decyzji dotyczących 

zdolności kredytowej 

klienta (zwłaszcza w 

związku z produktami 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

adres e-mail, data urodzenia, okres 

zamieszkania pod danym adresem, dowód 

tożsamości, forma prawna, okres 

prowadzenia działalności, numer 

rejestracyjny firmy, numer VAT, instrumenty 

finansowania, w tym ewentualnie 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

(Stany Zjednoczone) 
kredytowymi 

oferowanymi przez 

firmę PayPal), 

przeprowadzanie 

kontroli mających na 

celu zapobieganie 

przestępstwom i 

wykrywanie 

przestępstw, w tym 

oszustw lub prania 

pieniędzy, pomoc w 

windykacji długów, 

zarządzanie kontami 

PayPal i 

przeprowadzanie 

analiz 

statystycznych, 

przeprowadzanie 

badań rynkowych 

dotyczących 

stosowności nowych 

produktów i usług 

oraz sprawdzanie 

systemu. 

szczegółowe informacje o rachunku 

bankowym i karcie kredytowej/debetowej, 

oraz ewentualnie istotne informacje 

dotyczące transakcji.  

 Yodlee Inc. (Stany 

Zjednoczone), Intuit 

Inc. (Stany 

Zjednoczone), Intuit 

Limited (Wielka 

Brytania), The Sage 

Group plc (Wielka 

Brytania), Xero (UK) 

Limited, Xero Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

Otrzymywanie 

informacji 

niezbędnych w celu 

przeprowadzenia 

oceny ryzyka i pomoc 

w podejmowaniu 

decyzji dotyczących 

zdolności kredytowej 

klienta (zwłaszcza w 

związku z produktami 

kredytowymi 

oferowanymi przez 

firmę PayPal), 

przeprowadzanie 

kontroli mających na 

celu zapobieganie 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

adres e-mail, data urodzenia, okres 

zamieszkania pod danym adresem, dowód 

tożsamości, forma prawna, okres 

prowadzenia działalności, numer 

rejestracyjny firmy, numer VAT, instrumenty 

finansowania, w tym ewentualnie 

szczegółowe informacje o rachunku 

bankowym i karcie kredytowej/debetowej, 

oraz ewentualnie istotne informacje 

dotyczące transakcji.  
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

przestępstwom i 

wykrywanie 

przestępstw, w tym 

oszustw lub prania 

pieniędzy, pomoc w 

windykacji długów, 

zarządzanie kontami 

PayPal i 

przeprowadzanie 

analiz 

statystycznych, 

przeprowadzanie 

badań rynkowych 

dotyczących 

stosowności nowych 

produktów i usług 

oraz sprawdzanie 

systemu. 

5. Produkty finansowe 

 
La Poste (Francja) 

Rozwiązywanie 

problemów 

technicznych i 

rozstrzyganie 

roszczeń 

użytkowników (w 

przypadku, gdy 

handlowiec oferuje 

usługę PayPal za 

pośrednictwem 

rozwiązania 

płatniczego firmy La 

Poste). 

Wszelkie informacje o koncie niezbędne do 

rozwiązania problemu lub rozstrzygnięcia 

roszczenia. 

 

Santander UK Cards 

Limited (Wielka 

Prowadzenie 

wspólnych kampanii 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail i 

informacje o koncie (w tym w szczególności 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Brytania) marketingowych 

kredytu PayPal i karty 

PayPal MasterCard, 

modelowanie 

algorytmów ryzyka, 

egzekwowanie 

warunków 

korzystania z kredytu 

PayPal i karty PayPal 

MasterCard. 

o statusie konta). 

 

TSYS Card Tech 

Limited (Wielka 

Brytania), TSYS 

Managed Services 

EMEA Limited 

(Wielka Brytania), 

PrePay Technologies 

Limited (notowana 

jako PrePay 

Solutions) (Wielka 

Brytania) 

Prowadzenie 

wspólnych kampanii 

marketingowych karty 

przedpłaconej 

PayPal, modelowanie 

algorytmów ryzyka i 

zagrożeń, 

egzekwowanie 

warunków 

korzystania z karty 

przedpłaconej 

PayPal. 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data 

urodzenia i informacje o koncie. 

 

Société Générale 

(Francja), La Banque 

Postale (Francja), 

BNP Paribas 

(Francja) oraz Crédit 

Mutuel (Francja) 

W celach 

rozliczeniowych. 

Wyłącznie w przypadku handlowców 

korzystających z usługi PayPal za pomocą 

rozwiązania płatniczego partnera: 

identyfikator handlowca, liczba transakcji w 

systemie PayPal, wartość transakcji w 

systemie PayPal oraz data zamknięcia 

konta PayPal (stosownie do sytuacji). 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 

 

44 
© 2015 PayPal.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 

Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

 

Findomestic Banca 

(Włochy), Cetelem 

S.A., Cofidis 

(Francja) oraz 

Cofinoga S.A. 

(Francja) 

Rejestracja karty 

kredytowej wydanej 

przez firmę kredytową 

na koncie 

użytkownika PayPal 

oraz przetwarzanie 

żądań uzupełniania 

środków złożonych 

przez tego samego 

użytkownika. 

Imię i nazwisko, adres e-mail, data 

urodzenia (w zależności od sytuacji), numer 

oraz data ważności karty kredytowej, 3-

cyfrowy kod CVV2/CVC2 karty (w 

zależności od sytuacji), kwota żądania 

finansowania płatności oraz wszelkie 

informacje o koncie potrzebne do 

rozstrzygnięcia kwestii dotyczących 

oszustw lub sporów. 

 

Total System 

Services, Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Przetwarzanie 

zainicjowanych przez 

handlowca i 

zaakceptowanych 

przez klienta 

płatności (w tym 

przetwarzanie 

informacji 

dotyczących poleceń 

przelewu), 

świadczenie usług 

przetwarzania 

operacji na 

rachunkach/kartach, 

przechowywanie 

danych o 

transakcjach, 

płatnościach i innych 

informacji o klientach 

w kontekście takich 

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, data 

urodzenia (w razie potrzeby), wszystkie 

informacje o koncie oraz dokumenty 

przekazane przez klientów, w tym 

informacje wymagane do potwierdzenia 

adresu i tożsamości. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

transakcji.  

Świadczenie usług 

telecentrum oraz 

drukowania kart i 

wyciągów. 

 

United Kapital 

Limited (Wielka 

Brytania) i United 

Kapital Limited, LLC 

(Stany Zjednoczone) 

Umożliwienie 

użytkownikom (lub 

handlowcom, z 

którymi zawierają oni 

transakcje) 

korzystania z 

produktów 

oferowanych przez 

firmę United Kapital w 

systemie PayPal. 

Dotyczy tylko handlowców w systemie 

PayPal składających wnioski o 

udostępnienie produktów oferowanych 

przez firmę United Kapital Limited oraz 

korzystających z nich: imię i nazwisko, 

nazwa firmy, adres, data urodzenia, kopie 

dokumentów potwierdzających tożsamość, 

identyfikator PayPal (identyfikator 

handlowca), adres e-mail, numer telefonu, 

informacje o transakcjach (zwłaszcza liczba 

transakcji w systemie PayPal oraz wartość 

transakcji w systemie PayPal), okres 

korzystania z systemu PayPal oraz 

ewentualnie informacje o zamknięciu konta 

PayPal.  

Dla klientów tych handlowców: informacje o 

transakcji, imię i nazwisko, adres e-mail, 

numer telefonu, adres i numer 

identyfikacyjny w systemie PayPal.  

6. Spółki handlowe 

 

Royal Mail Group Plc. 

(Wielka Brytania) i 

Pitney Bowes Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

Świadczenie usługi 

automatycznego 

drukowania etykiet 

sprzedawcom 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail i kwota 

transakcji wysyłkowej.  



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 

 

46 
© 2015 PayPal.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 

Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

korzystającym z 

usługi PayPal i 

serwisu eBay w celu 

ułatwienia usług 

wysyłkowych i 

dostawczych, w tym 

usług uzgadniania 

płatności. 

 

Trustwave (Stany 

Zjednoczone) 

Dostarczenie 

dostosowanych usług 

i pomocy 

handlowcom 

korzystającym z 

systemu PayPal w 

celu umożliwienia 

uzyskania zgodności 

ze standardem PCI 

DSS. 

Imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer 

konta PayPal. 

 
Stubhub Services 

S.à.r.l. (Luksemburg)  

Na potrzeby 

spełnienia jej 

wymogów w zakresie 

zapobiegania praniu 

pieniędzy i 

posiadania 

odpowiednich 

informacji o kliencie. 

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres 

zamieszkania, narodowość oraz numer 

paszportu lub przyjętego w danym kraju 

dokumentu tożsamości. 

 Harrow Council 

(Wielka Brytania) 

Wypłata środków na 

rzecz beneficjentów 

korzystających z 

Wszystkie informacje o Koncie. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

systemu PayPal. 

 VODAFONE SALES 

& SERVICES 

LIMITED (WIELKA 

BRYTANIA) 

Marketing i 

zarządzanie w celu 

umożliwienia firmie 

PayPal obsługi 

produktów osób 

trzecich, np. portfela 

Vodafone. 

Imię, nazwisko, adres rozliczeniowy (ulica, 

numer domu, miejscowość, 

województwo/stan, kod pocztowy, kraj), 

identyfikator płatnika, numer Nonce formy 

płatności, CMID / identyfikator metadanych 

klienta, adres e-mail. 

 Cloud IQ (Wielka 

Brytania) 

Pomoc dla klientów 

biznesowych firmy 

PayPal. 

Nazwa klienta, firma, numery telefonów, 

kontaktowe adresy e-mail, adres witryny 

internetowej, 

branża, liczba transakcji w systemie PayPal, 

wartość transakcji w systemie PayPal, 

rozkład wartości transakcji 

krajowych/międzynarodowych,  

szczegóły wysyłki i informacje o karcie 

płatniczej. 

 WebInterpret 

(Francja) 

Pomoc dla klientów 

biznesowych firmy 

PayPal. 

Nazwa klienta, firma, numery telefonów, 

kontaktowe adresy e-mail, adres witryny 

internetowej, 

branża, liczba transakcji w systemie PayPal, 

wartość transakcji w systemie PayPal, 

rozkład wartości transakcji 

krajowych/międzynarodowych,  

szczegóły wysyłki i informacje o karcie 

płatniczej. 

7. Usługi marketingowe i public relations 

 

Decipher Inc. (Stany 

Zjednoczone), 

Przeprowadzanie 

ankiet na temat 

Imię i nazwisko, adres e-mail, typ konta, 

rodzaj i charakter oferowanych lub 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Northstar Research 

Partners (Stany 

Zjednoczone) 

obsługi klienta. używanych usług PayPal oraz istotne 

informacje dotyczące transakcji. 

 

Ipsos Mori UK 

Limited (Wielka 

Brytania), Ipsos 

GmbH (Niemcy), 

Ipsos SAS (Francja) 

oraz FactWorks 

GmbH (Niemcy), 

TNS Deutschland 

GmbH (Niemcy) 

Przeprowadzanie 

ankiet 

marketingowych i 

dotyczących obsługi 

klienta. 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-

mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i 

charakter oferowanych lub używanych 

usług PayPal oraz istotne informacje 

dotyczące transakcji.  

 

Adwise (Francja) i 

Axance (Francja) 

Przeprowadzanie 

badań 

marketingowych. 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-

mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i 

charakter oferowanych lub używanych 

usług PayPal oraz istotne informacje 

dotyczące transakcji.  

 

BD Network Limited 

(Wielka Brytania), 

Tullo Marshall 

Warren Limited 

(Wielka Brytania) 

oraz MyCash 

(Francja) 

Przygotowywanie i 

prowadzenie 

kampanii 

promocyjnych klienta. 

Imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail. 

 

Salesforce.com, Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

Przechowywanie 

informacji 

kontaktowych 

handlowców oraz 

innych pomocnych 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

adres e-mail, nazwa firmy, adres URL, 

identyfikator konta PayPal oraz inne 

pomocne informacje na temat relacji 

biznesowej, takie jak (bez ograniczeń) imię i 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

informacji na temat 

relacji biznesowych. 

nazwisko osoby kontaktowej i informacje 

kontaktowe handlowca lub partnera, za 

pośrednictwem którego handlowiec został 

zarejestrowany, opis sprzedawanych 

produktów na podstawie notatek z 

komunikacji z firmą PayPal i informacji 

rejestracyjnych, wewnętrzne decyzje 

dotyczące handlowca, obliczenia 

przychodów i inne informacje na temat firmy 

handlowca udostępnione przez handlowca, 

a także informacje stosowne dla 

konkretnych integracji handlowców, nazwy i 

adresu banku. 

 

Daniel J Edelman Ltd 

(Wielka Brytania), 

I&E Consultants 

(Francja), Grayling 

Communications 

Limited (Wielka 

Brytania), Rock 

Communications 

(Włochy), Fleisher 

(Izrael), Clue PR 

(Polska). 

Udzielanie 

odpowiedzi na 

zapytania od mediów 

dotyczące klientów. 

Imię i nazwisko, adres i wszelkie informacje 

na temat konta klienta stosownie do jego 

wytycznych. 

 

Alchemy Worx Ltd 

(Wielka Brytania) 

Umożliwianie 

sprawozdawczości w 

zakresie kampanii 

marketingowych. 

Imię i nazwisko, adres e-mail i szczegółowe 

informacje na temat interakcji z klientem w 

ramach kampanii. 

 
Carrenza Limited Przechowywanie Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

(Wielka Brytania) danych użytkowników 

na potrzeby kampanii 

marketingowych. 

firmy, nazwa domeny, status konta, 

preferencje konta, rodzaj i charakter 

oferowanych lub używanych usług PayPal i 

odpowiednie informacje o transakcjach. 

 

1000Mercis SA 

(Francja) i 

1000Mercis Ltd 

(Wielka Brytania) 

Przechowywanie 

danych użytkowników 

na potrzeby kampanii 

marketingowych 

przeprowadzanych w 

imieniu firmy PayPal. 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-

mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i 

charakter oferowanych lub używanych 

usług PayPal oraz istotne informacje 

dotyczące transakcji.  

 

A McLay & Company 

Limited (Wielka 

Brytania), TNT Post 

Italia (Włochy) 

Współpraca związana 

z rozsyłaniem 

materiałów 

reklamowych pocztą 

tradycyjną i pomoc w 

przeprowadzaniu 

kampanii 

marketingowych. 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa 

firmy, nazwa domeny, status konta, 

preferencje konta, rodzaj i charakter 

oferowanych lub używanych usług PayPal i 

odpowiednie informacje o transakcjach. 

 

Datacolor Dialog-

Medien GmbH 

(Niemcy), 

MEILLERGHP GmbH 

(Niemcy) oraz W & J 

Linney Ltd (Wielka 

Brytania) 

Współpraca związana 

z rozsyłaniem 

materiałów 

reklamowych pocztą 

tradycyjną i pomoc w 

przeprowadzaniu 

kampanii 

marketingowych. 

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres, nazwa 

firmy, nazwa domeny, status konta, 

preferencje konta, rodzaj i charakter 

oferowanych lub używanych usług PayPal.  

 

Medallia, Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Przeprowadzanie 

ankiet na temat 

obsługi klienta. 

Imię i nazwisko, adres e-mail, typ konta, 

rodzaj i charakter oferowanych lub 

używanych usług PayPal oraz istotne 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

informacje dotyczące transakcji. 

 

Endlichsommer- 

werbung in bester 

gesellschaft mbh 

(Niemcy) oraz 

Crossover 

Communication 

GmbH (Niemcy) 

Współpraca związana 

z rozsyłaniem 

materiałów 

reklamowych pocztą 

tradycyjną i pomoc w 

przeprowadzaniu 

kampanii 

marketingowych. 

Imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, rodzaj i 

charakter oferowanych lub używanych 

usług PayPal. 

 

optivo GmbH 

(Niemcy) 

Wysyłanie 

wiadomości e-mail, 

marketing pocztą e-

mail. 

Nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby 

kontaktowej, adres e-mail, adres, status, 

identyfikator klienta i system sklepu. 

 

Acxiom France SAS 

(Francja), Acxiom Ltd 

(Wielka Brytania) 

oraz Acxiom GmbH 

(Niemcy) 

Zbieranie 

dodatkowych 

informacji o 

użytkowniku i lepsze 

kierunkowanie 

kampanii 

marketingowych. 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data 

urodzenia i numer telefonu. 

 

Rapp (Francja), 

Antics (Stany 

Zjednoczone), 

Partner Path 

Przygotowywanie i 

przeprowadzanie 

kampanii 

marketingowych oraz 

sprawdzanie ich 

skuteczności. 

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer 

rejestracyjny handlowca/partnera, imię i 

nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer 

telefonu osoby kontaktowej handlowca, 

adres URL witryny handlowca, numer konta 

PayPal, aplikacje osób trzecich używane 

przez handlowca, zachowania w witrynie 

Usług PayPal. 

 
DemandGen AG Przeprowadzanie Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

(Niemcy) kampanii 

marketingowych za 

pomocą poczty e-

mail. 

mail, numer telefonu, typ konta, rodzaj i 

charakter oferowanych lub 

wykorzystywanych usług PayPal oraz 

istotne informacje dotyczące transakcji.  

 

Usługi pomocy dla 

biznesu – b2s, SAS 

(Francja), Foule 

Access SAS 

(Francja) 

Przechowywanie 

danych kontaktowych 

handlowców na 

potrzeby kierowanej 

do nich komunikacji 

marketingowej. 

Nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby 

kontaktowej, adres, adres e-mail, numer 

telefonu i adres URL witryny handlowca. 

 

Consultix (Francja i 

Hiszpania) oraz 

Quadro Srl (Włochy) 

Przechowywanie 

informacji 

dostarczonych przez 

handlowców oraz 

wyświetlanie części 

tych informacji na 

stronach witryny 

PayPal, gdzie 

wymienione są 

witryny, które 

akceptują płatności 

PayPal i oferują 

promocyjne warunki 

użytkownikom 

systemu PayPal. 

Wszystkie informacje podane przez 

handlowców w związku z korzystaniem 

przez nich z tych stron serwisu PayPal (w 

tym między innymi nazwa handlowca, imię i 

nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail, 

logo oraz informacje dotyczące 

ewentualnych promocji oferowanych 

użytkownikom systemu PayPal). 

 

Appnexus, Inc. (Stany 

Zjednoczone), 

BlueKai, Inc. (Stany 

Zjednoczone), Adobe 

Systems Incorporated 

(Stany Zjednoczone), 

Prowadzenie 

kampanii 

retargetingowych w 

celu dostarczania 

Obsługa anonimowych identyfikatorów 

generowanych przez pliki cookie, 

sygnalizatorów www lub podobnych 

technologii w ramach witryn internetowych i 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Mediamath Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

Criteo SA (Francja), 

TubeMogul Inc (Stany 

Zjednoczone), 

AdaptTV  

spersonalizowanych 

reklam. 

wiadomości e-mail przesyłanych 

użytkownikom. 

 
Google Inc., Google 

Ireland, Ltd. (Irlandia), 

DoubleClick Europe 

Ltd (Wielka Brytania), 

DoubleClick, oddział 

Google, Inc 

Pomoc w identyfikacji 

zachowań w 

witrynach i aplikacji 

mobilnej PayPal w 

celu ułatwienia 

podejmowania decyzji 

z zakresu marketingu 

docelowego; pomoc 

w efektywnej 

obsłudze i 

optymalizacji 

kampanii na 

urządzenia mobilne i 

stacjonarne i w 

różnych obszarach 

Internetu oraz 

prowadzenie 

kampanii 

retargetingowych w 

celu wyświetlania 

spersonalizowanych 

reklam. 

Obsługa anonimowych identyfikatorów 

generowanych przez pliki cookie, 

sygnalizatorów www lub podobnych 

technologii w ramach witryn internetowych i 

wiadomości e-mail przesyłanych 

użytkownikom. Identyfikator reklam i 

identyfikator urządzenia w celu 

segmentowania grup użytkowników na 

podstawie zachowań w aplikacjach, 

zaszyfrowane adresy e-mail powiązane z 

użytkownikami systemu PayPal (bez 

wskazywania relacji na koncie). 

 
Conversant Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

Commission Junction 

(Stany Zjednoczone), 

Prowadzenie i ocena 

skuteczności 

kampanii 

Zakodowany identyfikator konta PayPal 

(jeśli wymagany), identyfikator urządzenia 

używanego przez daną osobę, treści 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Conversant GmbH 

(Niemcy), Conversant 

International Ltd. 

(Irlandia) 

retargetingowych w 

celu identyfikowania 

internautów i 

przekierowywania ich 

na określone strony w 

ramach 

spersonalizowanych 

kampanii 

reklamowych. 

prezentowanych reklam oraz segmentacja 

w grupie użytkowników na potrzeby działań 

reklamowych. 

 
Criteo SA (Francja) 

Prowadzenie 

kampanii 

retargetingowych w 

celu dostarczania 

spersonalizowanych 

reklam. 

Obsługa anonimowych identyfikatorów 

generowanych przez pliki cookie, 

sygnalizatorów www lub podobnych 

technologii w ramach witryn internetowych i 

wiadomości e-mail przesyłanych 

użytkownikom. 

 

Linkedin Ireland 

Limited (Irlandia) 

Prowadzenie 

kampanii 

retargetingowych w 

celu dostarczania 

spersonalizowanych 

reklam. 

Zaszyfrowany adres e-mail powiązany z 

kontem użytkownika systemu PayPal (bez 

wskazywania relacji na koncie). 

 

Conversant Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

Prowadzenie i ocena 

skuteczności 

kampanii 

retargetingowych w 

celu identyfikowania 

internautów i 

przekierowywania ich 

na określone strony w 

ramach 

Identyfikator konta PayPal (jeśli 

wymagany), identyfikator urządzenia 

używanego przez daną osobę, treści 

prezentowanych reklam oraz segmentacja 

w grupie użytkowników na potrzeby działań 

reklamowych. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

spersonalizowanych 

kampanii 

reklamowych. 

 

StrikeAd UK Ltd. 

(Wielka Brytania), 

Criteo Ltd. (Wielka 

Brytania), Criteo 

Singapore Pte. Ltd 

(Singapur), Tapjoy 

Inc. (Stany 

Zjednoczone), 

Supersonic Ltd., 

StrikeAd Inc. (Stany 

Zjednoczone), 

Exponential 

Interactive Inc (Stany 

Zjednoczone), 

InMobi (Stany 

Zjednoczone), 

MoPub Inc. (Stany 

Zjednoczone), 

AdMob Inc (Stany 

Zjednoczone), 

Millenial Media Inc 

(Stany Zjednoczone), 

Tapad Inc, 

Drawbridge Inc, 

Mobkoi, (Wielka 

Brytania) Fiksu, Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

Realizacja i mierzenie 

skuteczności 

kampanii 

retargetingowych w 

celu segmentacji 

użytkowników na 

potrzeby kampanii 

marketingowych 

dotyczących usługi 

PayPal Here. 

Anonimowy identyfikator pliku cookie, 

identyfikator reklam i/lub identyfikator 

urządzenia w celu segmentowania grup 

użytkowników w celach marketingowych. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Nanigans, Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

Eloqua, oddział 

Oracle Inc., Criteo 

SA (Francja), Rocket 

Fuel, StrikeAd Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

 

Fiksu, Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Realizacja i mierzenie 

skuteczności 

kampanii 

retargetingowych w 

celu segmentacji 

użytkowników na 

potrzeby kampanii 

marketingowych 

dotyczących aplikacji 

PayPal na telefony 

komórkowe. 

Identyfikator urządzenia używany w 

związku z systemem operacy jnym Apple 

iOS, gdy użytkownik instaluje aplikację, 

rejestruje się w Usługach PayPal, loguje się 

lub ustawia zdjęcie w profilu. 

 

Nanigans, Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Prowadzenie 

kampanii 

retargetingowych w 

celu dostarczania 

spersonalizowanych 

reklam. 

Identyfikator reklam nadawany 

urządzeniom korzystającym z systemu 

Apple iOS, gdy użytkownik instaluje 

aplikację, ponownie uruchamia aplikację, 

rejestruje się w Usługach PayPal, loguje 

się, sprawdza saldo, zapisuje ofertę, 

finalizuje transakcję, ustawia zdjęcie w 

profilu lub dokonuje innych zmian na koncie 

w ramach takiej aplikacji lub w związku z 

nią. 

 
Heaven SAS 

Przeprowadzanie 

kampanii 

Nazwa handlowca, adres URL witryny 

handlowca, opis i cena zakupionego 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

(Francja) marketingowych dla 

handlowców. 

przedmiotu. 

 

Tenthwave Digital, 

LLC (Stany 

Zjednoczone) 

Powiadamianie 

zwycięzców i 

dostarczane nagród 

zwycięzcom loterii 

związanych z 

ankietami. 

Imię i nazwisko oraz adres e-mail; dotyczy 

wyłącznie zwycięzców i zastępczych 

zwycięzców loterii. 

 

Sotiaf Telematiques 

Associes SAS 

(Francja) 

Przechowywanie 

danych użytkowników 

na potrzeby kampanii 

marketingowych i 

przeprowadzanie 

bezpośrednich 

kampanii 

marketingowych. 

Imię i nazwisko, adres e-mail i numer 

telefonu. 

 

2engage (Niemcy) 

oraz Quo Vadis 

(Niemcy) 

Przeprowadzanie 

ankiet 

marketingowych. 

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer 

telefonu, nazwa domeny, adres e-mail, 

rodzaj i charakter wykorzystywanych usług 

PayPal, segment rynku i ogólna kategoria 

wielkości firmy oraz informacje dotyczące 

udziału we wcześniejszych ankietach. 

 

Facebook, Inc (Stany 

Zjednoczone), 

Facebook Ireland 

Limited (Irlandia), 

Twitter, Inc. (Stany 

Zjednoczone), 

AdRoll, Yahoo 

Prowadzenie 

kampanii 

retargetingowych w 

celu dostarczania 

spersonalizowanych 

reklam. 

Identyfikator reklam i identyfikator 

urządzenia w celu segmentowania grup 

użytkowników na podstawie zachowań w 

aplikacjach, zaszyfrowane adresy e-mail 

powiązane z użytkownikami systemu 

PayPal (bez wskazywania relacji na koncie). 

Obsługa anonimowych identyfikatorów 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

generowanych przez pliki cookie, 

sygnalizatorów www lub podobnych 

technologii w ramach witryn internetowych i 

wiadomości e-mail przesyłanych 

użytkownikom. 

 

SurveyMonkey 

Spain, Sucursal em 

Portugal (Portugalia) i 

SurveyMonkey.com, 

LLC (Stany 

Zjednoczone) 

Pomoc w 

przeprowadzaniu 

ankiet dotyczących 

użytkowników. 

Imię i nazwisko, adres e-mail i szczegółowe 

informacje na temat interakcji z klientem w 

ramach kampanii. 

 

Marketing and 

Planning Systems, 

LLC.  Stany 

Zjednoczone (Stany 

Zjednoczone), 

Dynamic Logic, Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

GfK Custom 

Research LLC (Stany 

Zjednoczone), 

Millward Brown, Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

oraz Radius Global 

Market Research, 

LLC (Stany 

Zjednoczone) 

Przeprowadzanie 

ankiet 

marketingowych i 

dotyczących obsługi 

klienta. 

Imię i nazwisko, adres e-mail, typ konta, 

rodzaj i charakter oferowanych lub 

używanych usług PayPal oraz istotne 

informacje dotyczące transakcji. 

 

Oracle America Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

Przygotowywanie i 

przeprowadzanie 

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer 

rejestracyjny handlowca, imię i nazwisko, 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Oracle Corporation 

UK Ltd 

kampanii 

marketingowych oraz 

sprawdzanie ich 

skuteczności. 

stanowisko, adres e-mail, numer telefonu 

osoby kontaktowej handlowca, adres URL 

witryny handlowca, numer konta PayPal, 

aplikacje osób trzecich używane przez 

handlowca, zachowania w witrynie PayPal. 

 

Nanigans, Inc. (Stany 

Zjednoczone), Fiksu, 

Inc. (Stany 

Zjednoczone), Ad- X 

Limited (Wielka 

Brytania), Criteo Ltd. 

(Wielka Brytania), 

Criteo Singapore Pte. 

Ltd 

Pomoc w identyfikacji 

zachowań 

użytkownika w 

ramach aplikacji 

mobilnej w celu 

ułatwienia 

podejmowania decyzji 

z zakresu marketingu 

docelowego; pomoc 

w efektywnym 

przeprowadzaniu i 

optymalizacji 

kampanii na 

urządzenia mobilne, 

pomoc w efektywnej 

obsłudze i 

optymalizacji 

kampanii na 

urządzenia mobilne w 

sieciach 

społecznościowych i 

innych obszarach 

Internetu. 

Anonimowy identyfikator pliku cookie, 

identyfikator reklam i identyfikator 

urządzenia używanego przez daną osobę, 

zdarzenia rejestrowane przez aplikację na 

urządzenia przenośne dotyczące 

korzystania z tej aplikacji przez daną osobę 

(w tym logowanie, pomyślne zakończenie 

transakcji), ale bez szczegółowych 

informacji o płatności i danych 

finansowych. 

Treści reklamowe przeznaczone dla 

określonych użytkowników i ewentualnie 

informacje o segmencie, do którego 

przynależy dana osoba w kontekście 

działań marketingowych.  

 

Zeuner S.p.A. 

(Włochy), Accueil Srl 

Przechowywanie 

danych kontaktowych 

Nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby 

kontaktowej, adres, adres e-mail, numer 



Wykaz osób trzecich (innych niż klienci firmy PayPal), którym można udostępniać dane osobowe  

 Na dzień: 23 lutego 2016 r. 

 

60 
© 2015 PayPal.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 

Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

(Włochy) i 

CallCenterNet Italy 

s.r.l. (Włochy) 

handlowców na 

potrzeby kierowanej 

do nich komunikacji 

marketingowej. 

telefonu i adres URL witryny handlowca. 

 

Purepromoter Ltd t/a 

Pure360 

Wysyłanie 

użytkownikom 

systemu PayPal 

wiadomości SMS 

dotyczących 

określonych usług 

oraz (w zależności od 

ustawień preferencji) 

wiadomości SMS o 

charakterze 

promocyjnym. 

Numer telefonu komórkowego, imię, 

nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa firmy, 

dane kontaktowe firmy, nazwa domeny, 

status konta, typ konta, preferencje konta, 

rodzaj i charakter oferowanych lub 

wykorzystywanych usług PayPal 

i odpowiednie informacje o transakcjach i 

koncie. 

 
Iris (Niemcy) 

Przygotowywanie i 

przeprowadzanie 

kampanii 

marketingowych oraz 

sprawdzanie ich 

skuteczności. 

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres i numer 

rejestracyjny handlowca/partnera, imię i 

nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer 

telefonu osoby kontaktowej handlowca, 

adres URL witryny handlowca, numer konta 

PayPal, aplikacje osób trzecich używane 

przez handlowca, zachowania w witrynie 

PayPal. 

 

OC&C Strategy 

Consultants Limited 

(Wielka Brytania) 

Prowadzenie badań 

rynku i wykonywanie 

analiz 

Anonimowe informacje o kontach i 

transakcjach 

 PaketPLUS 

Marketing GmbH 

(Niemcy) 

Zarządzanie 

kampaniami 

marketingowymi, 

rozpowszechnianie 

ulotek wśród 

Imię i nazwisko konsumenta, lokalizacja, 

charakter i skala oszustw na koncie, firma. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

handlowców i 

działania 

pokampanijne. 

 Eye square GmbH 

(Niemcy) 

Przeprowadzanie 
ankiet 
marketingowych  

i dotyczących obsługi 

klienta. 

Przeprowadzanie 
ankiet marketingowych 
i dotyczących 

obsługi klienta.   

 Alliance Data FHC, 

Inc. (prowadząca 

działalność pod 

nazwą Epsilon 

International lub 

Epsilon 

Communication 

Solutions, S.L) 

Realizacja 

komunikacyjnych 

kampanii 

wychodzących, w tym 

w szczególności 

kampanii e-mailowych 

i powiadomień 

aktywnych. 

Informacje kontaktowe, w tym w 

szczególności imię, nazwisko, adres e-mail 

i numer telefonu. Anonimowy identyfikator 

pliku cookie, identyfikator reklam. Treści 

komunikacji przeznaczonej dla określonych 

użytkowników i ewentualnie informacje 

o segmencie, do którego przynależy dana 

osoba w kontekście działań 

komunikacyjnych. 

 Adjust GmbH 

(Niemcy) 

Pomoc w identyfikacji 

zachowań 

użytkownika w 

ramach aplikacji 

mobilnej w celu 

ułatwienia 

podejmowania decyzji 

z zakresu marketingu 

docelowego; pomoc w 

efektywnej obsłudze i 

optymalizacji 

kampanii na 

urządzenia mobilne w 

sieciach 

społecznościowych i 

innych obszarach 

Internetu. 

Anonimowy identyfikator pliku cookie, 

identyfikator reklam i identyfikator 

urządzenia używanego przez daną osobę, 

zdarzenia rejestrowane przez aplikację na 

urządzenia przenośne dotyczące 

korzystania z tej aplikacji przez daną osobę 

(w tym logowanie, pomyślne zakończenie 

transakcji), ale bez szczegółowych 

informacji o płatności i danych finansowych.  

Treści reklamowe przeznaczone dla 

określonych użytkowników i ewentualnie 

informacje o segmencie, do którego 

przynależy dana osoba w kontekście 

działań  
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

reklamowych. 

 Visual IQ, Inc (Stany 

Zjednoczone) 

Pomiary krzyżowe 

dotyczące urządzeń i 

kanałów. 

Identyfikator reklam i identyfikator 

urządzenia w celu segmentowania grup 

użytkowników na podstawie zachowań w 

aplikacjach, zaszyfrowane adresy e-mail 

powiązane z użytkownikami systemu 

PayPal (bez wskazywania relacji na 

koncie). Obsługa anonimowych 

identyfikatorów generowanych przez pliki 

cookie, sygnalizatorów www lub podobnych 

technologii w ramach witryn internetowych i 

wiadomości e-mail przesyłanych 

użytkownikom. 

8. Usługi operacyjne 

 

Kanzlei Dr. Seegers, 

Dr. Frankenheim & 

Partner Lawyers 

(Niemcy, Austria, 

Szwajcaria), Akinika 

Debt Recovery 

Limited (Wielka 

Brytania), Capita Plc 

(Wielka Brytania), 

Compagnie 

Francaise du 

Recouvrement 

(Francja), Clarity 

Credit Management 

Solutions Limited 

Windykacja 

należności. 

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, 

numer konta, data urodzenia, adres e-mail, 

typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry 

rachunku instrumentu finansowego, numer 

rozliczeniowy, saldo konta, informacje na 

temat transakcji i obciążeń konta, nazwa 

dostawcy źródła finansowania płatności 

oraz kopie wszelkiej korespondencji w 

każdym przypadku związanej z kwotami 

zobowiązań użytkownika (lub zobowiązań 

innej osoby) wobec firmy PayPal.  
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

(Wielka Brytania), 

EOS Solution 

Deutschland GmbH 

(Niemcy), EOS 

Aremas Belgium 

SA/NV (Belgia), EOS 

Nederland B.V. 

(Holandia), Arvato 

Infoscore GmbH 

(Niemcy), Infoscore 

Iberia (Hiszpania), 

SAS (Francja), 

Transcom WorldWide 

S.p.A.  (Włochy), 

Transcom Worldwide 

SAS (Tunezja), 

Intrum Justitia S.p.A. 

(Włochy), 

 

KSP Kanzlei Dr. 

Seegers (Niemcy), 

BFS Risk & 

Collection GmbH 

(Niemcy); HFG 

Hanseatische 

Inkasso- und 

Factoring-

Gesellschaft 

(Niemcy), BFS Risk 

and Collection GmbH 

(Niemcy), Team 4 

Windykacja 

należności, obsługa 

raportów dla biur 

informacji kredytowej 

na temat klientów 

zalegających z 

opłatami. 

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, 

numer konta, data urodzenia, adres e-mail, 

typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry 

rachunku instrumentu finansowego, numer 

rozliczeniowy, saldo konta, informacje na 

temat transakcji i obciążeń konta, nazwa 

dostawcy źródła finansowania płatności, 

odpowiednie informacje o operacjach na 

koncie oraz kopie wszelkiej korespondencji, 

zwłaszcza związanej ze sprawozdaniami 

dla biur informacji kredytowej, w każdym 

przypadku związanej z kwotami 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Collect (Hiszpania), 

Arvato Polska 

(Polska), BCW 

Collections Ireland 

Ltd (Irlandia), S.C. 

Fire Credit S.R.L. 

(Rumunia), Gothia 

Financial Group AB 

(Szwecja), Gothia AS 

(Norwegia), Gothia 

A/S (Dania), Gothia 

Oy (Finlandia), Credit 

Solutions Ltd (Wielka 

Brytania). 

zobowiązań użytkownika (lub zobowiązań 

innej osoby) wobec firmy PayPal.  

 

Begbies Traynor 

Group plc (Wielka 

Brytania), Moore 

Stephens LLP 

(Wielka Brytania), 

Moore Stephens Ltd 

(Wielka Brytania), 

Moore Stephens 

International Ltd 

(Wielka Brytania), 

Moorhead James 

LLP (Wielka 

Brytania), Comas Srl 

(Włochy), RBS 

RoeverBroennerSSta

ny Zjednoczonet 

Badanie (w tym w 

szczególności 

przeprowadzanie 

kontroli aktywów i 

obiektów lub analiz 

biznesowych) oraz 

windykacja (lub 

pomoc w windykacji) 

należności od 

potencjalnie i 

rzeczywiście 

niewypłacalnych 

klientów. 

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, 

numer konta, data urodzenia, adres e-mail, 

typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry 

rachunku instrumentu finansowego, numer 

rozliczeniowy, saldo konta, informacje na 

temat transakcji i obciążeń konta, nazwa 

dostawcy źródła finansowania płatności 

oraz kopie wszelkiej korespondencji w 

każdym przypadku związanej z kwotami 

zobowiązań użytkownika (lub zobowiązań 

innej osoby) wobec firmy PayPal.  
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

GmbH & Co. KG 

(Niemcy), LLC 

Elitaudit (Rosja), 

National Recovery 

Service (Rosja). 

 

Webbank (Stany 

Zjednoczone) 

Tylko w przypadku 

użytkowników 

będących 

jednocześnie 

klientami Bill Me 

Later, Inc.: pomoc w 

świadczeniu usług w 

zakresie księgowości 

i przywracania 

danych. 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

numer konta, data urodzenia, adres e-mail, 

typ konta, status konta, ostatnie cztery cyfry 

rachunku instrumentu finansowego, numer 

rozliczeniowy, saldo konta, informacje na 

temat transakcji i obciążeń konta oraz 

nazwa dostawcy źródła finansowania 

płatności. 

 

Digital River Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

oraz Research in 

Motion Limited (Stany 

Zjednoczone) 

Zapewnienie 

użytkownikowi 

dostępu do usług 

PayPal i możliwości 

korzystania z nich za 

pośrednictwem 

urządzeń 

przenośnych (na 

przykład telefonu 

komórkowego lub 

urządzenia PDA). 

Odpowiednie informacje dotyczące konta 

użytkownika przesyłane w ramach 

korzystania przez niego z usług PayPal za 

pośrednictwem urządzenia przenośnego.  

 

mediafinanz AG 

(Niemcy) 

Ściąganie należności, 

pozyskiwanie 

informacji od firm 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

numer konta, data urodzenia, nazwa firmy, 

adres e-mail, typ konta, status konta, 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Schufa, Buergel i 

innych biur informacji 

kredytowej i agencji 

ds. zwalczania 

przestępczości 

finansowej i 

przekazywanie 

informacji tym 

podmiotom w imieniu 

firmy PayPal. 

ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu 

finansowego, saldo konta, informacje na 

temat transakcji i obciążeń konta oraz 

nazwa dostawcy źródła finansowania 

płatności, ocena kredytowa otrzymana od 

biura informacji kredytowej, dane o historii 

konta. 

 

Zyklop Inkasso 

Deutschland GmbH 

(Niemcy), PNO 

inkasso AG (Niemcy), 

Hanseatische 

Inkasso-Treuhand 

GmbH (Niemcy) 

Windykacja 

należności i 

zarządzanie nimi, 

pomoc w windykacji 

należności od 

niewypłacalnych 

klientów. 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

numer konta, adres e-mail, typ konta, status 

konta, ostatnie cztery cyfry rachunku 

instrumentu finansowego, numer 

rozliczeniowy i nazwa dostawcy źródła 

finansowania płatności, saldo konta, data i 

kwota ostatniej płatności, wynik weryfikacji 

zdolności kredytowej. 

 

Informa Solutions 

GmbH (Niemcy) 

Pozyskiwanie 

informacji od firm 

Schufa, Buergel i 

innych biur informacji 

kredytowej i agencji 

ds. zwalczania 

przestępczości 

finansowej i 

przekazywanie 

informacji tym 

podmiotom w firmie 

ID Checker oraz od 

Imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa 

firmy, forma prawna, adres, adres e-mail, 

numer rejestracyjny firmy i numer rejestracji 

VAT. 

W celach związanych z weryfikacją 

tożsamości również: inne informacje 

zawarte w dokumentach wymaganych 

przez firmę PayPal w związku z oceną 

ryzyka lub zapewnieniem zgodności z 

przepisami. 

W przypadku klientów mających niemieckie 

konto PayPal również: numer telefonu, czas 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

tej firmy i w jej 

imieniu. 

zamieszkania pod danym adresem, okres 

prowadzenia działalności, czas korzystania 

z usług PayPal, instrumenty finansowania, 

w tym informacje o rachunku bankowym i 

karcie kredytowej/debetowej oraz istotne 

informacje dotyczące transakcji, ocena 

kredytowa otrzymana w imieniu firmy 

PayPal od biura informacji kredytowej, 

numer konta, typ konta, status konta, saldo 

konta, informacje na temat transakcji i 

obciążeń konta, dane o negatywnej historii 

konta. 

 

P K Consultancy 

Limited (Wielka 

Brytania) 

Ocena ryzyka oraz 

pomoc w wykrywaniu 

czynów potencjalnie 

niezgodnych z 

prawem i przypadków 

naruszania zasad i w 

zapobieganiu im. 

Imię i nazwisko, numer telefonu, numer 

konta, adres e-mail, typ konta, ostatnie 

cztery cyfry rachunku instrumentu 

finansowego, saldo konta, informacje na 

temat transakcji i obciążeń konta, status 

konta i informacje dotyczące wykorzystania 

konta istotne dla określonego Celu. 

 

Robertson Taylor 

Insurance Brokers 

Limited (Wielka 

Brytania) 

Konsultacje w 

zakresie oceny 

ryzyka związanego z 

określonymi 

handlowcami i 

transakcjami z 

handlowcami. 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 

numer konta, dane kontaktowe firmy, 

nazwa domeny, adres e-mail, typ konta, 

saldo konta, informacje na temat transakcji i 

obciążeń konta, status konta i informacje 

dotyczące historii konta istotne dla 

określonego Celu. 

 

Yesmail Inc. (Stany 

Zjednoczone), 

Responsys (Stany 

Wykonywanie 

operacji związanych z 

pocztą e-mail 

Imię·i·nazwisko,·adres,·adres·e-

mail,·nazwa·firmy,·dane·kontaktowe·firmy,·

nazwa·domeny,·status·konta,·typ·konta,·pr
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Zjednoczone), 

Silverpop Systems 

Inc. (Stany 

Zjednoczone), e-

Dialog, Inc. (Stany 

Zjednoczone), 

Salesforce.com, Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

Oracle America Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

Adobe Systems 

Incorporated (Stany 

Zjednoczone), 

Teradata Corporation 

dotyczących usług 

PayPal (zwłaszcza 

operacji związanych z 

obsługą klienta, 

zbieraniem danych, 

programami 

marketingowymi i 

promocjami). 

eferencje·konta,·rodzaj·i·charakter·oferowa

nych lub używanych usług PayPal oraz 

istotne informacje o transakcjach i koncie. 

 

Blue Media SA 

(Polska) 

Weryfikacja 

tożsamości 

użytkowników kont 

PayPal.  

Przetwarzanie żądań 

natychmiastowego 

uzupełniania środków 

zgłaszanych przez 

użytkownika za 

pomocą usług firmy 

Blue Media. 

Imię i nazwisko oraz adres e-mail. 

 

Consultix GmbH 

(Niemcy) 

Pomoc w tworzeniu 

kont firmowych 

PayPal dla 

handlowców 

rejestrujących się za 

Wszystkie informacje przekazywane przez 

handlowca (bezpośrednio lub za 

pośrednictwem jego banku lub innego 

kontrahenta) w celu utworzenia konta 

firmowego PayPal (w tym między innymi 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

pośrednictwem bramy 

płatności lub usługi 

swojego banku lub 

bramy płatności lub 

usługi innego 

kontrahenta. 

adres e-mail, adres, nazwa firmy, dane 

kontaktowe firmy i szczegółowe dane 

rachunku bankowego). 

 

Akamai Technologies 

Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Przesyłanie treści 

stron PayPal z 

lokalnych serwerów 

na komputery 

użytkowników. 

Uzyskiwanie 

informacji o poziomie 

ryzyka związanego z 

adresem IP oraz 

urządzeniem, z 

którego użytkownik 

uzyskuje dostęp do 

systemu PayPal, 

przeprowadzanie 

badań rynkowych 

dotyczących 

stosowności nowych 

produktów i usług. 

Adres IP oraz informacje o urządzeniu 

(identyfikator urządzenia, adres IP 

komputera użytkownika i pliki cookie). 

Okoliczności dotyczące zachowania się 

numeru IP. 

 

azionare GmbH 

(Niemcy) 

Dystrybucja nagród w 

ramach akcji 

promocyjnych w 

serwisie Facebook. 

Imię i nazwisko, adres e-mail. 

 
ITELLIUM mobile Pomoc w tworzeniu Wszystkie informacje o koncie. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Solutions GmbH 

(Niemcy); CartaSi 

S.p.A - Gruppo ICBPI 

(Włochy) 

innowacyjnych form 

płatności (np. 

aplikacji) oraz 

przetwarzanie 

płatności przy użyciu 

tych form. 

 

Trustwave Holdings 

Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Świadczenie usług w 

zakresie sprawdzania 

zgodności ze 

standardami PCI dla 

kont handlowców 

oraz integracji 

handlowców. 

Nazwa firmy, adres, numer rachunku, typ 

handlowca, używany program zapewniania 

zgodności z przepisami, poziom PCI, status 

PCI, data wygaśnięcia PCI, imię i nazwisko, 

adres e-mail, numer telefonu osoby 

kontaktowej handlowca. 

 

Zoot Enterprises, Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

Zoot Deutschland 

GmbH (Niemcy), 

Zoot Enterprises 

Limited (Wielka 

Brytania) 

Przetwarzanie 

aplikacji technicznych 

i udostępnianie bramy 

do przesyłania 

danych na potrzeby 

przeprowadzania 

kontroli, testowania i 

przeglądu kont oraz 

wymiana informacji o 

użytkownikach i zdjęć 

z dokumentów 

tożsamości, adresu i 

własności formy 

płatności ze 

związanymi umową 

biurami informacji 

kredytowej i 

Wszystkie informacje o koncie oraz 

dokumenty przekazane przez klientów, w 

tym potwierdzające tożsamość, adres i 

własność formy płatności, lub inne 

dokumenty wymagane przez firmę PayPal 

oraz dane w nich zawarte w związku z 

oceną ryzyka, zapewnieniem zgodności z 

przepisami lub kredytem. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

agencjami ds. 

zwalczania 

przestępczości 

finansowej. 

 

RR Donnelley and 

Sons Company 

(Stany Zjednoczone) 

Świadczenie usług w 

zakresie druku 

wyciągów i innych 

materiałów. 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail i 

informacje o koncie. 

 

Scorex (UK) Limited 

(Wielka Brytania) 

Umożliwienie firmie 

PayPal dostępu do 

technologii 

przetwarzania, 

wysyłania i 

otrzymywania 

informacji o zdolności 

kredytowej 

użytkowników za 

pośrednictwem biur 

informacji kredytowej, 

z którymi ma 

podpisaną umowę. 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data 

urodzenia, okres pobytu pod danym 

adresem, numer telefonu, forma prawna, 

okres prowadzenia działalności, numer 

rejestracyjny firmy i numer rejestracji VAT 

(w stosownych przypadkach). 

 

OXID eSales AG 

(Niemcy) 

Usługi związane z 

tworzeniem i obsługą 

systemu płatności dla 

punktów sprzedaży 

detalicznej. 

Wszystkie informacje o koncie oraz 

ewentualnie informacje o transakcjach. 

 

Ordermotion, Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

Zbieranie danych 

oraz tworzenie i 

przesyłanie 

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer 

telefonu, informacje o karcie kredytowej 

oraz identyfikator płatnika PayPal. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

(bezpośrednio do 

klienta) zamówień na 

produkt PayPal Here 

(w tym w 

szczególności na 

urządzenie 

obsługujące produkt 

PayPal Here). 

 

Ingram Micro, Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

i Ingram Micro UK 

Limited (Wielka 

Brytania) 

Działanie w 

charakterze 

dystrybutora PayPal 

w zakresie produktu 

PayPal Here (w tym 

w szczególności 

urządzenia 

obsługującego 

produkt PayPal 

Here). 

Imię i nazwisko oraz adres. 

 

Interxion Datacenters 

B.V. 

Pomoc dla centrów 

przetwarzania danych 

w zakresie produktu 

kredytowego Bill 

Safe. 

Wszelkie odpowiednie informacje o koncie i 

transakcjach. 

 Lattice Engines, Inc. 

Przygotowanie i 

optymalizacja modeli 

predykcyjnych. 

Nazwa handlowca, imię i nazwisko osoby 

kontaktowej, adres, adres e-mail i adres 

URL witryny handlowca 

 
Interact CC Ltd 

(Wielka Brytania) 

Pomoc dla 

użytkowników usługi 

PayPal  

Imię i nazwisko klienta, firma 

przedsiębiorstwa, numery telefonów, adres 

e-mail, witryna, branża przedsiębiorstwa, 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

szczegóły wysyłki i informacje o karcie 

płatniczej  

 

The unbelievable 

Machine Company 

GmbH 

 

Hosting aplikacji 

BillSafe na swoich 

serwerach 

Wszystkie informacje o Koncie. 

 
 
eBay Enterprise (GSI 
Commerce) (Stany 
Zjednoczone) 
 
 
 

 

Przetwarzanie 

płatności PayPal i 

obsługa klientów w 

imieniu handlowców. 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu,  

adresy e-mail, 

skrócone oraz ograniczone 

lub pełne informacje dotyczące źródeł 

finansowania płatności,  

daty ważności źródeł finansowania 

płatności, 

typ konta PayPal, 

status konta, 

ostatnie cztery cyfry  

instrumentu 

finansowego, 

numer rozliczeniowy, saldo 

konta, szczegóły  

transakcji na koncie.  

 
 
Globalcollect 
(Holandia) 

 

Przetwarzanie 

transakcji PayPal, 

umożliwienie 

rozliczania środków 

poza systemem 

PayPal i 

raportowanie. 

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu,  

adresy e-mail,  

skrócone oraz ograniczone 

lub pełne informacje dotyczące źródeł 

finansowania płatności,  

daty ważności źródeł finansowania 

płatności, 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

typ konta PayPal,  

status konta,  

ostatnie cztery cyfry 

instrumentów finansowych,   

numer rozliczeniowy,    

saldo konta,   

szczegóły 

transakcji na koncie. 

9. Przedsiębiorstwa grupowe 

 

PayPal Inc. (Stany 

Zjednoczone) 

Działania w imieniu 

firmy PayPal w 

zakresie zbierania i 

przetwarzania 

informacji o Koncie. 

Wszystkie informacje o Koncie. 

 

PayPal Europe 

Services Limited 

(Irlandia), PayPal 

Malaysia Services 

Sdn Bhd (Kuala 

Lumpur), PayPal 

Israel Ltd (Izrael), 

PayPal India Private 

Limited (Indie), 

PayPal (Wielka 

Brytania) Ltd (Wielka 

Brytania), PayPal 

France S.A.S. 

(Francja), PayPal 

Deutschland GmbH 

Przeprowadzanie 

działań w imieniu 

firmy PayPal w 

zakresie obsługi 

klienta, oceny ryzyka, 

zachowania 

zgodności prawnej i 

procedur 

realizowanych 

wewnątrz firmy. 

Wszystkie informacje o Koncie. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

(Niemcy), PayPal 

Spain SL (Hiszpania), 

PayPal Italia Srl 

(Włochy), PayPal 

Nederland BV 

(Holandia), PayPal 

European Marketing 

SA (Szwajcaria), 

PayPal Polska Sp. z 

o.o. (Polska), PayPal 

Bilisim Hizmetleri 

Limited Sirketi 

(Turcja), PayPal 

International Sarl 

(Luksemburg), 

PayPal SE (Wielka 

Brytania), Bill Me 

Later Inc. (Niemcy), 

PayPal Information 

Technologies 

(Shanghai) Co. 

(Chiny), PayPal 

Australia Pty Limited 

(Australia), PayPal 

Charitable Giving 

Fund (Stany 

Zjednoczone), 

PayPal Giving Fund 

UK (Wielka Brytania), 

Tradera AB 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

(Szwecja), 

 

PayPal Pte. Ltd 

(Singapur) 

Działanie na rzecz 

firmy PayPal w 

zakresie zawierania i 

wykonywania umów z 

osobami trzecimi, 

dotyczących danych 

klientów. 

Wszystkie informacje o Koncie. 

10. Partnerzy handlowi 

 

eBay Inc. (Stany 

Zjednoczone), eBay 

Europe S.à r.l. 

(Luksemburg), eBay 

Services S. à r.l. 

(Luksemburg), eBay 

International AG 

(Szwajcaria), eBay 

Corporate Services 

GmbH (Niemcy), 

eBay France SAS 

(Francja), eBay (UK) 

Limited (Wielka 

Brytania), eBay CS 

Vancouver Inc. 

(Kanada), eBay 

Partner Network Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

eBay Internet 

Support (Szanghaj) 

Udostępnianie 

wspólnych treści oraz 

usług dla klientów (w 

tym rejestracja, 

obsługa transakcji, 

obsługa klienta, 

awaryjny mechanizm 

obsługi rozliczeń z 

operatorami), ocena 

ryzyka, pomoc w 

wykrywaniu 

potencjalnie 

nielegalnych działań 

oraz przypadków 

naruszeń zasad i 

zapobieganiu im, a 

także doradztwo w 

sprawach produktów, 

usług i komunikacji. 

Wszystkie informacje o Koncie. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Co Ltd (Chiny), eBay 

Enterprise Marketing 

Solutions (Stany 

Zjednoczone) 

(poprzednio GSI 

Commerce, Inc) 

(Stany Zjednoczone), 

VendorNet Inc (Stany 

Zjednoczone), 

PepperJam Network 

(Stany Zjednoczone), 

GSI Media Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

M3 Mobile Co., Ltd. 

(Korea), MBS (Stany 

Zjednoczone), 

ClearSaleing (Stany 

Zjednoczone), True 

Action Network 

(Stany Zjednoczone), 

True Action Studio 

(Stany Zjednoczone), 

GumTree.com 

Limited (Wielka 

Brytania), Kijiji 

International Limited 

(Irlandia), Kijiji US 

Inc. (Stany 

Zjednoczone), 

mobile.de & eBay 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Motors GmbH 

(Niemcy), 

Shopping.com Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

Shopping Epinions 

International Limited 

(Irlandia), Marktplaats 

B.V. (Holandia), 

Private Sale GmbH 

(Niemcy), StubHub, 

Inc. (Stany 

Zjednoczone), Viva 

Group, Inc. (Stany 

Zjednoczone), 

StubHub Europe S.à 

r.l. (Luksemburg), 

StubHub Services 

S.à r.l. (Luksemburg), 

Viva Group, Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

ProStores Inc. (Stany 

Zjednoczone), 

MicroPlace, Inc. 

(Stany Zjednoczone), 

Internet Auction Co., 

Ltd. (Korea), Via-

Online GmbH 

(Niemcy), Zong Inc. 

(Stany Zjednoczone) 

i X.commerce, Inc. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

(Stany Zjednoczone). 

eBay Europe 

Services Limited 

(Irlandia), eBay 

GmbH (Niemcy) 

11. Agencje 

 

CSSF (Luksemburg), 

CNPD (Luksemburg), 

Financial 

Ombudsman Service 

(Wielka Brytania), 

Altroconsumo 

(Włochy), organizacje 

należące do sieci 

Europejskiego 

Centrum 

Konsumenckiego, 

znajdujące się w 

następujących 

krajach: Austria, 

Belgia, Bułgaria, 

Cypr, Czechy, Dania, 

Estonia, Finlandia, 

Francja, Grecja, 

Hiszpania, Holandia, 

Irlandia, Islandia, 

Litwa, Luksemburg, 

Łotwa, Malta, 

Niemcy, Norwegia, 

Polska, Portugalia, 

Udzielanie 

wymienionym 

agencjom informacji 

w ramach ich 

uprawnień (na ich 

żądanie) oraz 

udzielanie odpowiedzi 

na zapytania lub w 

związku z 

dochodzeniami 

zainicjowanymi przez 

użytkowników lub 

inne zainteresowane 

strony działające na 

obszarze krajów 

znajdujących się pod 

ich jurysdykcją. 

Wszystkie informacje o koncie. 
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Kategoria 

Nazwa strony i 

obszar jej 

jurysdykcji (w 

nawiasach) 

Cel Ujawnione dane 

Rumunia, Słowacja, 

Słowenia, Szwecja, 

Węgry, Wielka 

Brytania i Włochy, 

Les Mediateurs du 

Net (France), Risolvi 

Online (Włochy) i 

BaFin (Niemcy), 

organizacje 

zajmujące się 

ochroną danych, 

znajdujące się w 

następujących 

krajach: Austria, 

Belgia, Bułgaria, 

Cypr, Czechy, Dania, 

Estonia, Finlandia, 

Francja, Grecja, 

Hiszpania, Holandia, 

Irlandia, Islandia, 

Litwa, Luksemburg, 

Łotwa, Malta, 

Niemcy, Norwegia, 

Polska, Portugalia, 

Rumunia, Słowacja, 

Słowenia, Szwecja, 

Węgry, Wielka 

Brytania i Włochy.  
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W odniesieniu do kolumny zatytułowanej „Cel” każda osoba trzecia z wyjątkiem regulatorów rynku, 

niektórych podmiotów obsługujących płatności oraz biur informacji kredytowej i agencji ds. 

zwalczania przestępczości finansowej, a także przedsiębiorstw grupowych wymienionych na końcu 

niniejszej tabeli, wypełnia zobowiązania określone w umowie z firmą PayPal.  Regulatorzy rynku 

będą realizować swoje cele zgodnie z własnymi założeniami i wymogami prawnymi.  W 

przypadkach, w których zostało to wyraźnie określone w tabeli, podmioty obsługujące płatności oraz 

biura informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania przestępczości finansowej mogą używać 

danych znajdujących się w ich stosownych bazach danych i przekazywać informacje osobom 

trzecim na potrzeby zapobiegania oszustwom oraz oceny zdolności kredytowej zgodnie z 

obowiązującymi warunkami.  

  

 


