
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Nin iejszy dokument  określa zasady Poli tyk i Prywatności  obowiązujące na por ta lu  internetowym o nazw ie:  

„Bitcan.pl”  od dnia 05.07.2019 roku.  

§1 Defin ic je  

I lekroć w ninie jszym dokumencie jest mowa o:  

1.  Admin is tratorze – należy przez to rozumieć admin istratora danych osobowych w rozum ieniu ar t. 4 pkt 7  

RODO, k tórym jest  w łaścic ie l serw isu „B ITCAN”  – spółka BITCAN sp.  z  o.o.,  Swoboda 11, 60-389 Poznań,  

NIP:  6292495068, REGON: 384619443,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w  Poznaniu,  VI II Wydzia ł Gospodarczy Kra jowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000808472. Kapi ta ł zakładowy 10.500,00 z ł.  

2.  Serw is ie –  należy przez  to rozumieć serwis  internetowy o nazwie „B itcan.p l”,  prowadzony przez spółkę 

BITCAN sp.  z  o .o.,  Swoboda 11, 60-389 Poznań ,  dostępny pod adresem in ternetowym www.bi tcan.pl .  

3.  Użytkowniku – na leży  przez to  rozumieć osobę f izyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  

nieposiadającą osobowości prawnej,  k tóra zaakceptowała Regulamin i korzysta z us ług Serwisu.  

4.  Usługach – na leży przez to rozum ieć usługi św iadczone przez serw is „B itcan.p l” drogą elektroniczną  

polegające na umożl iwieniu Użytkownikow i kupna lub sprzedaży jednos tek walut w ir tualnych dos tępnych w 

Serw is ie.  

5.  Danych Osobowych – na leży przez to  rozumieć dane osobowe Użytkowników w rozumieniu art . 4 pkt  1  

RODO przekazywane w zw iązku z korzystan iem z us ług Serw isu.  

6.  Przetwarzanie danych osobowych – na leży przez to rozumieć wszelk ie operacje dokonywane na danych 

osobowych w rozum ieniu ar t. 4  pkt  2  RODO. 

7.  RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejsk iego i Rady (UE) 2016/679 z dn ia 

27 kw ietn ia  2016 r.  w  spraw ie ochrony osób f izycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  

sprawie swobodnego przepływu tak ich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.  U.  UE 2016 poz .  

L119).  

8.  Ustaw ie z  dn ia  1 marca 2018 r.  o  przeciwdzia łaniu  pran iu  p ien iędzy oraz  f inansowaniu terroryzmu – należy  

przez to  rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia łan iu praniu pieniędzy oraz f inansowaniu 

terroryzmu (Dz.U . 2018 poz.  723)  wdrażającą dyrektywę Par lamentu Europejsk iego i  Rady  (UE)  2015/849 

z dnia  20 maja 2015 r.  w  spraw ie zapobiegania wykorzystywaniu systemu f inansowego do prania pieniędzy  

lub f inansowania terroryzmu oraz uchy la jącą ustawa z dn ia 16 l is topada 2000 r. o przeciwdziałaniu pran iu  

pieniędzy oraz f inansowaniu terroryzmu.  

9.  Regulam in ie – na leży przez to rozumieć Regulam in serwisu dostępny na st ronie www.bitcan.p l/regulam in.  

§2 Informacje ogólne 

1.  Serw is real izu je  funkc je  pozyskiwania informacj i o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:  

a) wprowadzenie danych w formularzach;  

b) identyf ikac ję  oraz wery fikację tożsamości Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie ;  

c) zapisywanie w urządzeniach końcowych p lików cookie (tzw. "c iasteczka") ;  



d) gromadzenie logów serwerów www oraz innych in formac ji powstających w zw iązku lub w wyniku 

funkcjonowania i  korzystania z Us ług i.  

§3 Zasady gromadzenia Danych Osobowych Użytkowników 

1.  Serw is zbiera in formacje podane przez Użytkownika.  

2.  Serw is może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP,  i td .).  

3.  Pozyskane dane n ie są przekazywane do państwa t rzeciego, chyba że na wniosek  podm iotów uprawnionych  

do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,  w tym właściwych organów wymiaru 

sprawiedliwości  w granicach obowiązujących przepisów prawa.  

4.  Pozyskane dane n ie  są udostępniane podmiotom t rzecim ,  poza określonymi sytuac jam i:  

a) Użytkownik wyraz i na to zgodę;  

b)  będzie to  niezbędne w ce lu św iadczenia Us ług,  w  szczególności  w  zak resie  technicznym,  serwisów 

obs ługujących płatnośc i lub też innych podm iotów, z którymi Adm in istrator współpracuje przy rea lizacji  

Usługi ;  

c) będz ie  to niezbędne w ce lu wypełn ien ia  obowiązków wynika jących z obowiązujących przepisów prawa –  

w tym przede wszystk im ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o  przeciwdzia łaniu pran iu p ien iędzy oraz  

f inansowaniu terroryzmu - i w gran icach tych przepisów,  w szczególnośc i wobec  organów wymiaru 

sprawiedliwości . Dane mogą być również przekazywane adwokatom i radcom prawnym współpracującym z  

Admin is tratorem.  

§4 Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania 

1.  Korzystan ie z Serwisu wymaga utworzenia konta użytkownika. Celem utworzenia konta użytkownika,  

Użytkownik zobowiązany  jest do podania swojego adresu e-mai l,  numeru telefonu oraz utworzenia hasła.  

2.  Mając na uwadze wymogi  ustawy z  dn ia 1 marca 2018 r . o  przeciwdz ia łan iu  pran iu  pieniędzy  oraz  

f inansowaniu ter roryzmu, Admin is trator przed naw iązaniem stosunków gospodarczych i przeprowadzeniem 

transakcj i dokonuje weryfikacj i tożsamości Użytkownika na podstaw ie dokumentu tożsamości i  

wynikających z n iego danych osobowych. Szczegółowe zasady przeprowadzania weryf ikac ji zostały  

okreś lone w  §4 Regulaminu.  

3.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawid łowe oraz zgodne ze stanem faktycznym uzupełn ien ie  

danych Użytkownika,  o  k tórych mowa w ust. 2 .  

4.  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  przepisami  Rozporządzenie Par lamentu Europejsk iego i  Rady  

(UE)  2016/679 z dnia  27 kwietn ia  2016 r.  w  sprawie ochrony  osób f izycznych w zw iązku z przetwarzaniem  

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tak ich danych oraz uchy lenia dyrek tywy 95/46/WE 

(Dz. U . UE 2016 poz.  L119) oraz us tawą z  dnia  10 maja 2018 r . o ochronie danych osobowych.  

5.  Podstawą przetwarzania danych jes t zgoda Użytkownika lub przepisy prawne upoważnia jące do 

przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności ustawy z dn ia 1 marca 2018 roku o  

przec iwdzia łan iu praniu p ien iędzy i f inansowaniu terroryzmu.  

6.  Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne niemniej  n iezbędne do świadczenia Us ług.  

7.  Dane Osobowe n ie  będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy Użytkownika za wyjątk iem podmiotów 

uprawnionych na podstaw ie przepisów prawa.  



8.  Zgodnie z art . 34 ust 4 ustawy z dn ia 1 marca 2018 r . o przeciwdziałaniu pran iu pieniędzy oraz f inansowaniu 

terroryzmu, Adm in is trator ma prawo do wykonania kopii  dokumentów potw ierdzających tożsamość  

Użytkowników i -  w zakresie w  jak im  jest on obowiązany do przechowywania danych Użytkowników - z  tego 

prawa korzysta.  

9.  Odpowiednio zabezpieczone kopie dokumentów i  informacje uzyskane w ce lach wymienionych w ust.  1 . i  2 .  

będą przechowywane do wygaśnięcia obowiązków wynika jących z obowiązujących przepisów prawa.  

§5 Prawa Użytkownika 

1.  Użytkownik ma prawo dostępu (wglądu) do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania.  

2.  Użytkownik uprawniony jest  do żądania uzupełn ienia,  uaktua ln ien ia , spros towania Danych Osobowych,  

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięc ia , jeżel i są one n iekompletne,  

nieaktualne, n ieprawdziwe lub zostały  zebrane z naruszeniem prawa a lbo są już zbędne do real izac ji celu,  

dla k tórego zostały  zebrane.  

3.  Admin is trator może odmówić usunięc ia Danych Osobowych, w uzasadnionym przypadku, jeżel i wynika to z  

przepisów prawa – w tym przede wszystk im ustawy  z dnia  1  marca 2018 roku o przec iwdz ia łan iu  pran iu  

pieniędzy i f inansowaniu terroryzmu - bądź informacje te  są przedmiotem toczącego s ię postępowania lub  

są niezbędne do wyjaśnien ia okoliczności  naruszenia przez Użytkownika Regulaminu,  w  zakresie  

niezbędnym do wypełnien ia tych obowiązków:  

4.  W przypadku wątpl iwości dotyczących sposobu przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może  

uzyskać wy jaśnienia od Adminis tra tora oraz ma prawo wniesienia zapytania,  zast rzeżenia lub skargi  do 

organu nadzorczego.  

5.  Podstawą przetwarzania danych są, w  szczególności, obowiązujące regulam iny i przepisy prawa oraz  

zgoda, jeś li  została przez Użytkownika udzie lona.  

6.  Dane Osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym  również  w formie 

profi lowania.  

7.  Kontakt z  Adm inis tra torem danych: kontak t@bitcan.p l.  

§6 Informacja o pl ikach cookies  

1.  Serw is korzysta z p lików cookies.  

2.  Plik i  cookies ( tzw.  „c iasteczka”)  s tanowią dane in formatyczne,  w  szczególności  p l ik i  tekstowe, k tór e 

przechowywane są w  urządzeniu końcowym Użytkownika i  przeznaczone są do korzystan ia  z  Serw isu.  

Cookies  zazwyczaj  zawierają  nazwę s trony  internetowej,  z  k tóre j pochodzą,  czas  przechowywania ich na  

urządzeniu końcowym oraz unika lny numer.  

3.  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika p lik i cook ies  oraz uzyskującym do nich  

dostęp jes t Admin istrator.  

4.  Plik i cook ies wykorzystywane są w  następujących ce lach:  

a)  tworzenia s ta tystyk, k tóre pomagają zrozum ieć , w  jak i  sposób Użytkownicy  korzystają  ze st ron 

in ternetowych, co umożl iw ia  u lepszanie ich struktury i zawartości ;  

b)  u trzymanie sesj i Użytkownika (po za logowaniu),  dz ięk i  k tóre j  Użytkownik nie  musi  na każdej  podstronie  

Serw isu ponownie wpisywać loginu i  hasła ;  



c) określan ia profi lu Użytkownika w celu wyświet lania mu dopasowanych mater ia łów w s iec iach  

rek lamowych,  w szczególności  s iec i Google.  

5.  W ramach Serw isu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje pl ików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz  

„s ta łe”  (pers is tent cookies) . Cook ies „sesyjne” są p l ikami tymczasowymi, k tóre przechowywane są w  

urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wy logowania, opuszczenia st rony internetowej lub wyłączenia 

oprogramowania (przeglądark i  internetowej).  „Stałe”  p lik i  cookies  przechowywane są w  urządzeni u 

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach p lików cookies lub do czasu ich usunięc ia  

przez  Użytkownika.  

6.  Oprogramowanie do przeglądania st ron internetowych (przeglądarka internetowa)  zazwyczaj domyśln ie  

dopuszcza przechowywanie p lików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.  Użytkownicy mogą 

dokonać zmiany ustawień w tym zakres ie . Przeglądarka in ternetowa umożl iwia usunięcie pl ików cookies.  

Możliwe jest także automatyczne b lokowanie pl ików cookies. Szczegółowe in formacje na ten temat zaw iera 

pomoc lub dokumentac ja  przeglądark i in ternetowej .  

7.  Ograniczenia stosowania p lików cook ies  mogą wpłynąć  na niektóre funkcjonalności dos tępne w Serwis ie .  

8.  Plik i cookies mogą być wykorzystane przez s iec i rek lamowe, w szczególności s ieć Google, do wyświet leni a  

rek lam dopasowanych do sposobu, w jak i Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować  

in formację o śc ieżce naw igacj i Użytkownika lub czasie pozostawania na danej  s tron ie.  

9.  W zakres ie  informacj i o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez s ieć  rek lamową Google Użytkownik  

może przeglądać i edytować in formacje wynika jące z p lików cook ies przy pomocy narzędzia:  

https: //www.google.com/ads/preferences/  .  

§7 Logi  serwera 

1.  Informacje o niektórych dz iałaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstw ie serwerowej. Dane te są  

wykorzystywane w ce lu administ rowania serwisem oraz w  celu zapewnienia  jak najbardz ie j  sprawnej  obsługi  

świadczonych us ług host ingowych, a  także w  ce lach dowodowych w zw iązku z popełnianymi  przestęps twami  

czy na okol iczności zw iązane z  dochodzeniem roszczeń na drodze cywi lnej .  

2.  Przeglądane zasoby  identyfikowane są poprzez adresy URL.  Ponadto zapisow i mogą podlegać:  

a) czas nadejśc ia zapytania,  

b) czas wysłan ia odpowiedzi,  

c) nazwę stac ji  Użytkownika – identyfikacja real izowana przez  protokół HTTP,  HTTPS,  

d) in formac je o b łędach jak ie nastąpiły  przy real izacj i transakcj i HTTP, HTTPS, 

e) adres URL strony poprzednio odw iedzanej przez Użytkownika (referer l ink) – w przypadku, gdy prze jśc ie  

do Serw isu nastąpiło przez odnośnik,  

f)  in formacje o przeglądarce Użytkownika,  

g) in formac je o adresie IP.  

3.  Niek tóre z powyższych danych nie są ko jarzone z konkretnymi Użytkownikami korzysta jącymi z  Serw isu.  

Admin is trator nie łączy tychże danych z Danymi  Osobowymi Użytkownika i n ie wykorzystu je ich do  

identyf ikacj i Użytkownika, gdyż są wykorzystywane jedynie d la  ce lów adm in is trowania serwerem. 



§8 Zarządzanie pl ikami  cookies  

1.  Jeśli  Użytkownik nie chce otrzymywać p lików cook ies , może zmienić ustaw ienia przeglądark i. Zastrzegamy,  

że wyłączenie obsługi pl ików cookies n iezbędnych d la procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa,  

utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a  w skrajnych przypadkach może uniemożl iw ić  

korzystanie z Serwisu.  

2.  Informacja o zarządzaniu ustawieniami  cookies w danej przeglądarce internetowej można znaleźć na stron ie  

in ternetowej  jej  wydawcy.  

§9 Kontak t  

Użytkownik  może skontaktować  s ię z  Admin istratorem w celu uzyskania informacj i pod  

adresem: kontak t@bitcan.p l.  

 


