
REGULAMIN 

Nin iejszy Regulam in określa zasady korzystania z  Portalu in ternetowego o nazwie:  „B itcan.p l” .  

§1 DEFINICJE 

Ilekroć w ninie jszym Regulaminie jes t mowa o:  

1.  Admin is tratorze – na leży przez to  rozum ieć  w łaścic ie la  serw isu „BITCAN”  -  spółkę BITCAN sp. z  o .o . ,  

Swoboda 11, 60-389 Poznań, NIP: 6292495068, REGON: 384619443,  wpisaną do Rejestru Przedsięb iorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań – Nowe Miasto w  Poznaniu, VI II Wydz ia 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 internetowym www.bitcan.p l.  

3.  Koncie użytkownika – należy przez to  rozum ieć  część wirtualne j  przestrzeni  Serw isu przeznaczoną d o 

wyłącznego korzystania przez  Użytkownika.  

4.  Użytkowniku – należy przez  to rozumieć osobę f izyczną,  korzysta jącą z us ług Serw isu, k tóra jest  pełnoletni a  

w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,  co znaczy, że ukończy ła  18 rok życ ia.  

5.  Walutach wir tua lnych – należy przez  to rozumieć waluty wi rtua lne dostępne w ramach us ług Serwisu,  t j .  

zbywalne dobra niemateria lne o charakterze majątkowym wymienia lne w  obrocie gospodarczym na prawne  

środk i płatn icze i  akceptowane przez  osoby  f izyczne i  prawne jako środek wym iany oraz mogące być  

elektroniczn ie przechowywane lub przenies ione na inną osobę f izyczną lub prawną a lbo być przedmiotem 

handlu elektronicznego, a n iebędące:  

a) prawnym środk iem płatn iczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy  

adm in is trac j i publicznej,  

b) pieniądzem elekt ronicznym w rozumieniu ustawy z dn ia 19 s ierpnia 2011 r.  o us ługach p łatniczych,  

c) ins trumentem f inansowym w rozumieniu ustawy z dn ia 29 l ipca 2005 r. o obroc ie  instrumentam i  

f inansowymi,  

d) m iędzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i  

akceptowaną przez  poszczególne kra je  należące do te j organizacj i lub z n ią współpracujące,  

e) wekslem lub czekiem wystawionym w prawnym środku p łatniczym lub m iędzynarodowej  jednostce 

rozrachunkowej .  

6.  Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dn ia 27 kwietn ia 2016 r . – należy przez to  

rozum ieć  Rozporządzenie Par lamentu Europejsk iego i Rady  (UE)  2016/679 z  dn ia  27 kwietn ia  2016 r.  w  

sprawie ochrony osób f izycznych w zw iązku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw ie swobodneg o 

przepływu tak ich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wszystk ie akty prawne z n im zw iązane.  

7.  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.  



8.  Regulam in ie – należy przez to rozum ieć  n iniejszy Regulamin dostępny na st ronie www.bitcan.p l/regulamin.  

9.  Transakc ji  –  na leży przez to rozumieć rea lizację ofer t sprzedaży lub kupna Walut wir tua lnych dokonywanych 

przez  Użytkowników Serwisu.  

10.Oferc ie  –  na leży  przez to  rozum ieć  ofertę w  rozum ieniu ar t.  66 Ustawy z  dn ia 23 kwietn ia  1964 r . Kodeks  

cywilny  sk ierowaną dla indywidualnego odbiorcy.  

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Korzystan ie z Serw isu jest  dobrowolne.  

2.  Bezwzględnym warunk iem korzystania z Serwisu jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na postanowienia  

Regulam inu poprzez dokonanie jego akceptacj i na stronie in ternetowej  Serw isu.  

3.  Użytkownik zobowiązany  jest do powstrzymywania s ię  od jak iejkolw iek  aktywności,  k tóra mogłaby wpłynąć  

na praw id łowe funkc jonowanie Serwisu,  w tym jak iegokolwiek ingerowania w  zawar tość Serw isu lub jego  

elementy  techniczne.  

4.  Admin is trator nie ponosi odpowiedzia lności za ewentualne zakłócenia, w tym przerwy techniczne w  

funkcjonowaniu Serw isu spowodowane s iłą wyższą, niedozwolonym dzia łan iem osób trzecich lub za  

niekompatyb ilność Serw isu z infrastrukturą techniczną Użytkownika (minimalne warunki  techniczne  

wskazano w ust.  5  poniżej ).  

5.  Korzystan ie z Serw isu wymaga spełn ien ia  przez system teleinformatyczny -  z  k tórego korzysta Użytkownik  

- poniższych m in imalnych wymogów technicznych, t j . :  

a) posiadanie urządzenia - umoż liw iającego dostęp do s iec i  Internet, wyposażonego w sprawny system 

operacyjny, np. Android, IOS, L inux lub Windows – z zainstalowaną aktualną wers ją przeglądark i  

in ternetowej  -  zapewniające j  dostęp do zasobów s iec i  In ternet,  tak iej  jak:  Internet  Explorer,  Opera, Mozi l la  

Firefox, Safari , Google Chrome lub innej kompatyb i lnej  a  także,  

b) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail .  

§3 PRZEDMIOT DZIAŁANIA SERWISU 

1.  Podstawowym zadaniem Serw isu jest umoż liw ien ie Użytkownikom Kupna lub Sprzedaży jednostek Walut  

wirtualnych.  

2.  Usługi  Serw isu są odpłatne.  Opłata za korzystanie z Serw isu zawar ta  jest w kurs ie  wymiany Waluty  

wirtualne j.  

3.  Serw is dokonuje weryfikacj i kursu Walut wir tualnych dostępnych na rynku, wybierając na jbardziej  korzystną  

dla Użytkownika – na daną chw ilę – O fertę kupna lub sprzedaży Walut w irtualnych,  w zależności od 

zapytania O fer towego Użytkownika.  

4.  Z uwagi  na wysoką zmienność kursów Walut  w irtualnych wysokość  sprzedaży/zakupu Waluty w irtualnej  

wskazana w zapytaniu ofertowym Użytkownika może s ię nieznacznie różnić od rzeczywiśc ie sfinal izowanej  

transakcj i.  

5.  Na dz ień obowiązywania n iniejszego Regulaminu w Serwis ie  dostępna jest Waluta wi rtua lna B itcoin (BTC).  

Ewentualne poszerzenie ofer ty  Serw isu o inne waluty w irtua lne n ie  zmienia treśc i  Regulaminu. Użytkownicy  

zostaną po informowani  za pośrednic twem poczty elektron icznej o poszerzeniu oferty  Serwisu.  



6.  Serw is nie jest gwarantem inwestyc j i w  Waluty  wi rtualne, Adm in istrator  podejmuje działania celem 

uświadam iania Użytkowników w zakres ie  ryzyka tak ich inwestyc j i,  mając  przede wszystk im na uwadze  

stanowisko Narodowego Banku Polsk iego i Kom is j i Nadzoru F inansowego w sprawie Walut wir tua lnych,  

k tórego pełną t reść można znaleźć pod adresem:  

https: //www.knf.gov.p l/komunikat_mobilny?ar tic leId=57363&p_id=18 .  

7.  Serw is nie  prowadzi jak ichkolwiek dz iałań w  zakres ie  doradztwa inwestycyjnego bądź aktywnego 

namawiania do zakupu Walut wir tua lnych. Serwis ponadto n ie  współpracuje z żadnymi f irmami  bądź  

konsultantami  namawiającymi  do inwes tyc ji  w Waluty wir tua lne. Uprzejmie prosimy  o zg łaszanie wszelk ich 

prób podszywania s ię  pod pracowników bądź  współpracowników Serw isu B itcan.p l  oraz  stanowczo  

odradzamy  przesyłan ie zakupionych w serw is ie Walut  wirtualnych na zewnętrzne por tfele  należące do 

nieznajomych osób.  

§4 UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA,  WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA 

1.  Korzystan ie  z  Serw isu wymaga utworzenia Konta użytkownika. Celem utworzenia Konta użytkownika,  

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

Korzystan ie z Konta użytkownika wymaga potw ierdzenia rejestrac j i za pośrednictwem linku do strony  

in ternetowej  otrzymanego na wskazany  przy tworzeniu Konta użytkownika adres e-mai l oraz  kodu  

otrzymanego na wskazany numer te lefonu.  

2.  Mając na uwadze względy bezpieczeństwa określone w §7 Regulaminu, Adm in istrator  przed 

przeprowadzeniem t ransakcj i dokonuje weryf ikacj i tożsamości Użytkownika na podstawie dokumentu  

tożsamości  i  wynika jących z n iego danych osobowych.  W tym celu Użytkownik za pośrednic twem Konta 

użytkownika przesyła lub wykonuje za pomocą kamerk i in ternetowej fotograf ie  dokumentu tożsamości  z  obu 

stron oraz zdjęc ie na którym znajduje s ię w izerunek Użytkownika z wyraźnie w idocznymi rysami twarzy  

wraz z  przodem dokumentu tożsamośc i w  formacie i jakości pozwala jących na ich jednoznaczne okreś len ie .  

Serw is akceptuje:  

a. zdjęc ie dwóch stron dowodu osobistego z wyraźnie widocznymi danymi :  

• imię i nazw isko,  

• obywate ls two,  

• seria i numer  dokumentu,  

• numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,  

• adres zamieszkania,  

• zdjęc ie lub 

b. zdjęc ie paszportu z wyraźnie widocznymi danymi :  

• imię i nazw isko,  

• obywate ls two,  

• seria i numer  dokumentu,  



• numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL,  

• mie jsce urodzenia,  

• zdjęc ie.  

3.  Użytkownik zobowiązany  jest ponadto:  

a) z łożyć oświadczenia w  zakresie legalności  pochodzenia środków,  

b) z łożyć ośw iadczenie, że nie jest osobą za jmującą eksponowane stanowisko poli tyczne - w rozum ieniu  

art . 2 ust . 2 pkt 11 ustawy z dn ia 1 marca 2018 roku o przec iwdzia łan iu praniu pien iędzy i f inansowaniu 

terroryzmu - ani  cz łonkiem rodziny lub b lisk im współpracownik iem tak ie j osoby.  

4.  Wery fikacja w Serwis ie  zos tanie dokonana, gdy Użytkownik  poda wszelk ie  n iezbędne wskazane powyżej  

dane.  

5.  Dane wskazane przy weryfikacj i powinny pokrywać  s ię  z  danymi  rachunku bankowego,  z  k tórego dokonano 

płatności w ramach Serw isu. Jeżeli  dane podane przez  Użytkownika przy weryf ikac ji  okażą s ię  niezgodne 

z danym i prze lewu, n ieprawdziwe,  n iepełne lub b łędne,  Admin istrator ma prawo do wstrzymania 

Użytkownikowi  dostępu do wszelk ich funkcj i Serw isu do czasu wy jaśnienia.  

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

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

7.  Przed przeprowadzeniem skutecznej  weryfikacj i tożsamości, Użytkownik nie  ma moż liwości  dokonywania 

Transakc ji.  W przypadku przekazania nieprawdz iwych danych, Adm in istrator niezw łocznie b loku je dostę p 

do Konta użytkownika do czasu przeprowadzenia skutecznej weryf ikac ji .  

8.  Dane Użytkownika przetwarzane są na zasadach okreś lonych w  § 9 Regulam inu.  

9.  Celem otworzenia Konta użytkownika dla  osoby prawnej  należy skontaktować s ię  z  Admin istratorem serw isu 

na adres e-mai l: b2b@bi tcan.p l oraz  wypełn ić  instrukcje przekazane w formie mai lowej.  

§5 PRZEBIEG TRANSAKCJI  

1.  Użytkownik, sk ładając zapytan ie O fertowe, wskazuje i lość środków wyrażonych w polsk ich z łotych (PLN) ,  

jaką chce przeznaczyć na zakup Waluty w ir tualnej lub i lość jednostek Waluty w ir tualnej , k tórą Użytkownik  

zamierza sprzedać.  

2.  Z uwagi na znaczną zmienność wartości Walut  wi rtua lnych, ostateczna weryf ikac ja  Ofer ty  następuje:  

a)  na chw ilę przekazania Adm in istratorowi  odpowiedniej  l iczby jednos tek  Walut w ir tualnych, k tóre mają  

zostać sprzedane przez Użytkownika lub  

b)  na chwi lę  zaksięgowania na rachunku bankowym Adminis tratora albo przekazania na rachunek  

pośrednika p łatności  środków przeznaczonych na kupno Waluty w irtualne j przez Użytkownika.  

Wskazana na s tron ie g łównej  Serw isu war tość jednos tek poszczególnych Walut w ir tualnych s tanowi  

aktua lną na daną chw ilę ich war tość dos tępną na rynku,  jednak w  momenc ie przekazania środków przez  

Kupującego może ona u lec zm ianie.  



3.  Środki przeznaczone na kupno Walut wi rtua lnych Użytkownik przekazuje Admin is tratorowi  poprzez Li tpay  

sp. z  o .o. z  s iedzibą w  Poznaniu KRS 0000772632; Jednorazowo przy jęta kwota może wynosić maksymalni e  

50.000 PLN;  

4.  Środki pochodzące ze sprzedaży Walut  wi rtua lnych Admin is trator udostępnia Użytkownikow i poprzez L itpay  

sp.  z  o.o.  z  s iedz ibą w  Poznaniu KRS 0000772632:  a .  bezpośrednio na wskazany przez Użytkownika 

rachunek  bankowy,  b . za pośrednictwem innych dostawców usług płatniczych. Jednorazowa kwota wypłaty  

może wynosić  minimalnie  100 PLN. Skorzystanie z  wypłaty wymaga wcześnie jsze j wery fikacji  rachunku 

bankowego na który ma zostać dokonana wypłata.  

5.  Usługa rea lizowana jest  n iezw łocznie po zatwierdzeniu oferty  Użytkownika. Adm in istrator w im ieniu i na  

rzecz Użytkownika zakupuje środki  o  wartości aktua ln ie dostępnej na rynku. Po przekazaniu środków 

Użytkownik  n ie  może odstąp ić od Transakcj i.  Prawo odstąp ien ia od umowy zawartej  na odległość ni e  

przys ługuje Użytkownikowi , jeżel i Adm in is trator  wykonał  w pełn i us ługę za wyraźną zgodą konsumenta,  

k tóry  zosta ł poinformowany  przed rozpoczęciem świadczenia,  że po spełnieniu świadczenia przez  

przedsiębiorcę utrac i prawo odstąpien ia od umowy (art.  38 ust  1 . Ustawy z dn ia 30 maja 2014 roku o 

prawach konsumenta) .  

6.  Waluty wir tua lne zakupione w imieniu i  na rzecz Użytkownika przekazywane są niezwłocznie na unikalny  

adres Por tfela Użytkownika, u tworzonego przy Konc ie Użytkownika, skąd Użytkownik może nimi  

dysponować w dowolny sposób.  

7.  Admin is trator oraz pośrednicy p łatności i banki s tosują wszelk ie środki bezpieczeństwa zapewniające 

płynność transakcji  i  ochronę środków.  Fina lizacja  transakcji następuje nie  później  niż  1 dz ień roboczy od  

je j rozpoczęc ia.  

8.  Min imalna war tość Transakcj i wynos i równowar tość 50 polsk ich z łotych (PLN).  

9.  Maksymalna war tość  transakcj i wynosi  100.000 z ł  tygodniowo na Użytkownika.  Adminis tra tor ma prawo  

wstrzymać moż liwość dokonywania transakcji  Użytkownikowi , k tóry przekroczy w /w war tość.  

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1.  Użytkownik zobowiązany jest do zagwarantowania zgodności  z  prawem wszelk ich podejmowanych przez  

niego dz ia łań zaw ieranych w ramach Transakcji .  

2.  Każdy  z Użytkowników zobowiązany jest  zwoln ić  Admin is tratora z  odpowiedz ia lności  względem 

jak ichkolw iek osób t rzecich, a także napraw ić wszelk ie szkody, jak ie Adm in istrator ponies ie w wypadku 

wystąp ien ia jak ichkolw iek  roszczeń osób trzecich w  związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu 

w sposób niezgodny  z Regulam inem,  dobrymi obyczajami  lub przepisami prawa.  

3.  Użytkownik zobowiązany  jest do powstrzymywania s ię  od jak iejkolw iek  aktywności,  k tóra mogłaby wpłynąć  

na praw id łowe funkc jonowanie Serwisu,  w tym jak iegokolwiek ingerowania w  zawar tość Serw isu lub jego  

elementy  techniczne.  Użytkownik przy jmuje przy  tym do wiadomości , że jest  jedyną osobą odpowiedzia ln ą 

za dz ia łan ia dokonywane w ramach jego Konta użytkownika oraz  zaw ieranych przez niego Transakcj i.  

4.  Niedozwolone jes t wykorzystywanie Serwisu do ce lów niezgodnych z jego przeznaczeniem. 



5.  Użytkownik  zobowiązany jest  n iezwłocznie pow iadomić Administ ra tora o każdym użyciu jego Kont a 

użytkownika przez osobę nieupoważnioną lub o próbie tak iego użycia , o k tórych powzią ł  wiadomość a także  

innych naruszeniach bezpieczeńs twa Serw isu.  

6.  Admin is trator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usług serwisu z sposób niezgodny z jego 

przeznaczeniem lub niezgodny z  obowiązującymi przepisami prawa.  

7.  Admin is trator n ie  ponos i odpowiedzialności za zablokowanie, za jęc ie lub zabezpieczenie środków  

Użytkownika przez  w łaściwe podmioty  bądź organy  wymiaru spraw iedliwości  na mocy  obowiązujących 

przepisów prawa – w  tym przede wszystk im na podstaw ie ustawy z dn ia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu p ien iędzy oraz f inansowaniu terroryzmu.  

8.  Admin is trator n ie  ponosi  odpowiedzialności  za źród ło pochodzenia środków wykorzystywanych w  ramach 

Transakc ji w zakres ie przewyższającym jego obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w  

tym w szczególności ustawy z dn ia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu p ien iędzy oraz f inansowaniu  

terroryzmu.  

§7 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI  

1.  Użytkownik przy jmuje do w iadomości , że Waluty  wi rtua lne n ie  są pieniądzem e lekt ronicznym, n ie  mieszczą 

s ię  w  zakresie  ustawy  z dnia  19 s ierpn ia 2011 roku o us ługach p ła tn iczych oraz  us tawy  z  dnia  29 l ipca 2005 

roku o obrocie instrumentami  f inansowymi .  

2.  Admin is trator jest ins tytuc ją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia łani u 

praniu p ien iędzy oraz f inansowaniu terroryzmu (Dz.U.  2018 poz.  723).  

3.  Admin is trator, w ramach dz ia łalnośc i Serw isu,  korzysta z us ług św iadczonych przez podmioty t rzecie,  w  

tym pośredników p ła tności oraz bank i, t j .  podm ioty będące instytuc jami obowiązanymi w rozum ieniu ustawy  

z dn ia 1 marca 2018 r.  o  przeciwdz ia łan iu  praniu p ieniędzy oraz f inansowaniu ter roryzmu.  

4.  Zgodnie z przepisam i ustawy z dnia 1 marca 2018 r . o przec iwdziałaniu pran iu p ien iędzy oraz f inansowaniu  

terroryzmu, Adm in is trator  s tosuje środki  bezpieczeństwa f inansowego określone w ar t. 34.  n in iejsze j ustawy  

oraz zachowuje należytą staranność przy dokonywaniu czynności  i wyw iązywania z obowiązków 

wynikających z przepisów ustawy.  

5.  Zgodnie z ar t. 35.  us t.  1 . pkt  1 , 2,  5  i 6 ustawy z  dn ia  1 marca 2018 r . o przeciwdziałaniu  praniu p ien iędzy  

oraz f inansowaniu terroryzmu, Adm in istrator s tosuje ś rodki bezpieczeństwa f inansowego w zakresie  

identyf ikacj i Użytkowników i weryf ikac ji ich tożsamości przed dokonaniem przez nich Transakcj i.  

Szczegółowe warunki identyf ikac ji okreś la art . 36 i  art.  37 ninie jszej  us tawy  oraz §4 Regulam inu.  

6.  W przypadku braku możl iwości zastosowania środków bezpieczeństwa f inansowego wym ienionych w §7 ust .  

4 Regulaminu, Admin is trator odmawia przeprowadzenia transakcj i,  w tym transakcj i okazjonalne j, a  

ostatecznie rozw iązuje s tosunk i gospodarcze z K lientem. 

7.  Admin is trator  może stosować uproszczone środki  bezpieczeństwa f inansowego w przypadkach określonych 

w art . 42 ustawy  z dn ia 1 marca 2018 r . o  przeciwdz ia łan iu praniu p ien iędzy oraz f inansowaniu terroryzmu.  

8.  Admin is trator s tosuje wzmożone środki  bezpieczeństwa f inansowego w przypadkach określonych w ar t. 43 

ustawy z  dn ia 1 marca 2018 r .  o  przeciwdziałaniu praniu p ien iędzy oraz  f inansowaniu terroryzmu,  w  



szczególności  w ar t.  43.  ust.  2  pkt 7  n in iejsze j  ustawy.  Wzmożone środki  bezpieczeństwa finansoweg o 

obejmują wideowery fikację ce lem dodatkowego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.  

9.  Admin is trator podejmuje we własnym zakresie czynne staran ia co do zapewnienia legalności dz ia łań  

podejmowanych przez Użytkowników Serw isu. Wszelk ie dz iałan ia Administ ra tora prowadzone są przy tym  

z poszanowaniem praw Użytkowników,  w tym przede wszystk im prawa do zachowania prywatności oraz  

prawa do ochrony danych osobowych Użytkownika.  

10.  Mając jednak na uwadze ograniczenia Adminis tra tora w dostępności do środków umoż liw iających kont ro lę  

dz iałalności Użytkowników, Adm inistra tor  n ie może ponosić jak iejkolw iek  odpowiedz ia lności  za naruszenia 

prawa przez Użytkowników Serwisu.  

11.  Admin is trator  wprowadzi ł wewnętrzną procedurę w  zakresie przeciwdziałania praniu p ieniędzy oraz  

f inansowania terroryzmu zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z  dnia 1 marca 2018 r . o  

przec iwdzia łan iu praniu p ien iędzy oraz f inansowaniu ter roryzmu.  

12.  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 e lektronicznych kopii  dokumentów potw ierdzających 

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

Użytkowników - z  tego prawa korzysta. Przy czym kopie dokumentów przechowywane są wyłącznie w  formi e 

elektronicznej w sposób uniemożl iw ia jący dostęp do n ich przez  osoby n iepowołane.  

13.  Ze względów bezpieczeństwa każdorazowo w przypadku zmiany is totnych e lementów Konta użytkownika 

tak ich jak numer  telefonu lub adres e-mail Konto użytkownika zostanie zablokowane na okres 48h od  

momentu dokonania zmiany.  

§8 OPŁATY 

1.  Korzystan ie z Serw isu w zakresie us ług Wymiany Walut wirtualnych jest odpłatne.  

2.  Opłata za korzystanie z us ług Serw isu pobierana jest  automatycznie i zawiera s ię ona w przedstaw ionym 

kurs ie Waluty w irtualnej.  

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1.  Admin is tratorem danych jest  L ITPAY Sp. z  o .o z s iedzibą w Poznaniu przy ul . 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.  

2.  Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ce lach real izacj i us ług św iadczonych 

drogą e lektron iczną przez Administ ra tora na podstaw ie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kw ietn ia  2016 r.  poprzez  ośw iadczenie na stronie in ternetowej  Serw isu.  

3.  Nin iejsza zgoda może zostać cofn ię ta . W przypadku cofnięc ia zgody Admin istrator zobowiązany jest do 

wstrzymania Transakc ji,  a  także może odmówić da lszego świadczenia us ług.  

4.  Admin is trator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w ce lu real izac ji  

postanowień n in ie jszego Regulaminu,  z  zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w  

ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kw ietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. Dane te będą  



wykorzystywane jedynie d la celów ew idencj i Użytkowników, kontaktu z Użytkownik iem oraz wery fikacji  

tożsamości Użytkowników.  

5.  Dane osobowe Użytkowników mogą być udos tępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy  

obowiązujących przepisów prawa, w tym  właściwym organom wymiaru sprawiedl iwości a także pośrednikom  

płatności i bankom w granicach obowiązujących przepisów prawa – w tym przede wszystk im na podstaw ie  

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przec iwdziałan iu praniu pien iędzy oraz f inansowaniu terroryzmu. Dan e 

osobowe Użytkowników mogą być również przekazywane adwokatom i  radcom prawnym współpracującym 

z Adm in istratorem.  

6.  Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego,  chyba że na wniosek  

podmiotów uprawnionych do ich ot rzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w łaściwych 

organów wymiaru sprawiedl iwości w  granicach obowiązujących przepisów prawa.  

7.  Użytkownik dobrowoln ie  wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ce lu  o trzymywania 

in formacj i handlowych drogą e lektron iczną zgodnie z  ogólnym rozporządzeniem z dn ia  27 kwietn ia  2016 r .  

o ochronie danych osobowych oraz ustawą z  dn ia 18.07.2002 r.  (Dz .U.  nr 144,  poz.1204 z  późn.  zm.)  o  

świadczeniu us ług drogą elektron iczną poprzez oświadczenie na st ronie internetowej Serw isu. N in ie jsza  

zgoda może zostać  cofn ię ta .  

8.  W przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu z dn ia 27 kw ietn ia 2016 r. o ochronie 

danych osobowych oraz w  ustaw ie z dn ia 18 l ipca 2002 r.  o św iadczeniu us ług drogą elektron iczną (Dz. U .  

z  2002 r . Nr  144, poz. 1204 ze zm.) , Użytkownik pos iada prawo dos tępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięc ia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesien ia  

sprzeciwu, prawo do cofnięc ia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania,  k tórego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofn ięc iem.  

9.  Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego, gdy uzna iż  przetwarzani e 

dotyczących go danych osobowych narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kw ietn ia  2016 r.  

10.Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dn ia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych każdej  

osobie przys ługuje prawo do kontro li  przetwarzania danych jej  dotyczących. Na wniosek osoby, k tórej  dane  

dotyczą, Adm inistra tor  jest obowiązany, w term in ie  30 dni , na p iśmie po informować o przysługujących jej  

prawach oraz udz ie lić  odnośnie do jej  danych osobowych in formacj i.  Powyższe prawo przysługuje osobi e 

zainteresowanej nie częście j niż  raz  na 6 m ies ięcy.  

11.Odpowiednio zabezpieczone kopie dokumentów i informac je uzyskane w wyniku stosowania środków 

bezpieczeństwa wymienionych w §7 Regulaminu będą przechowywane do wygaśnięc ia obowiązku  

dokumentacyjnego wynika jącego z przepisów ustawy z dn ia 1 marca 2018 r . o przeciwdzia łaniu praniu 

pieniędzy oraz f inansowaniu terroryzmu.  

12.Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w  tym  również w  

form ie profi lowania.  

§10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1.  Użytkownik może zg łaszać  rek lamacje dotyczące op isanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu.  



2.  Roszczenie rek lamacyjne można z łożyć drogą e lekt roniczną na adres e-mail : rek lamacje@bitcan.p l lu b 

wysyłając w  formie l is tu  po leconego na adres: B ITCAN sp. z  o .o., Swoboda 11,  60-389 Poznań.  

3.  Roszczenie rek lamacyjne powinno zaw ierać co najmniej :  

• imię i nazw isko oraz adres e-mai l,  pod którym Użytkownik występuje w Serwis ie ,  

• op isanie funkcjonalności , k tórej  rek lamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających rek lamację,  

• a także konkretne żądanie Użytkownika zw iązane ze sk ładaną rek lamac ją.  

4.  Roszczenia rek lamacyjne rozpatrywane są w term in ie  14 dni od dn ia ot rzymania zg łoszenia wraz z  

dok ładnym opisem reklamac ji.  Użytkownik otrzyma informac ję o sposobie rozpat rzenia roszczenia 

rek lamacy jnego drogą korespondencj i  e lek tron icznej  na adres wskazany  w roszczeniu rek lamacyjnym albo  

na adres do korespondencj i wskazany w roszczeniu rek lamacyjnym z łożonym w form ie l is tu po leconego.  

5.  Admin is trator w dniach roboczych w godzinach od 9 do 17 gwarantu je dostępność swoich konsultantów pod 

numerem te le fonu wskazanym na s tron ie  internetowej oraz za pośrednictwem komunikatora umieszczonego  

w Serw is ie i na portalach społecznościowych. Niezwłoczne uzyskanie informac ji  poza w /w godz inami  

możliwe jest  w  miarę dostępności konsul tantów, Adm inist rator  zast rzega jednak,  że udzielen ie odpowiedzi  

na zapytanie dokonane w godzinach wieczornych lub w  dniu wolnym od pracy nastąpi w c iągu następnego 

dnia roboczego.  

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Regulam in stanowi in tegralną część zawieranej przez Admin istratora oraz Użytkownika umowy.  

2.  Wszelk ie  py tania dotyczące działalności Serwisu proszę wysyłać na adres: kontakt@bitcan.p l.  

3.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polsk iego,  

a w  szczególności  odpowiednie przepisy  Kodeksu cywilnego oraz przepisy Us tawy  z dn ia 30 maja 2014 r.  

o prawach konsumenta (Dz.U . 2014 r ., poz. 827) .  

4.  Użytkownik będący konsumentem w rozum ieniu ar t. 221 Kodeksu cywi lnego, w  przypadku ewentualneg o 

sporu z Adm in istratorem,  ma możl iwość skorzystania  z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń t j .  

przyk ładowo:  pomocy miejsk iego albo powiatowego rzecznika konsumentów, pomocy organizac ji  

konsumenckich,  polubownych sądów konsumenckich lub mediacj i.  Więcej  informacji  dotyczących 

pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń Użytkownik  może znaleźć na stron ie Urzędu Ochrony  

Konkurencj i i  Konsumenta, pod adresem: 

https: //uok ik .gov.p l/sprawy_indywidualne.php ,  

wyszukiwarka w łaśc iwych mie jscowo d la Użytkownika insty tuc ji udz ie lających pomocy konsumenckiej  

zna jduje  s ię pod adresem:  

https: //uok ik .gov.p l/kontakt .php .  

5.  Ewentualne spory powsta łe m iędzy Użytkownik iem n iebędącym konsumentem w rozum ieniu ar t. 221  

kodeksu cywilnego a Admin istratorem rozstrzygane będą przez sąd mie jscowo właściwy d la  miasta 

Poznania.  

6.  W celu zamknięcia Konta Użytkownika, Użytkownik przesyła oświadczenie o rezygnac ji  z  us ług Serwisu za  

pośrednictwem poczty elektron icznej  na adres:  kontakt@bi tcan.pl . Waluty w ir tualne pozostające na Koncie 

Użytkownika zostaną zwrócone na zewnętrzny adres port fe la  wskazany przez Użytkownika.  



7.  Regulam in wchodzi w życie z dn iem: 29.06.2021 roku.  

 


