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Regulamin dokonywania wp!at w Kantorze Walutowym Alior Bank S.A.  

za po"rednictwem  Serwisu Dotpay 

 

 

DEFINICJE  

Dotpay - Dotpay spó ka!z!ograniczon"!odpowiedzialno#ci"!z!!siedzib"!w!Krakowie!przy!ul.!Wielickiej!

28b, 30-552!Kraków,!wpisan"!do!rejestru!przedsi$biorców!Krajowego!Rejestru!S"dowego!pod!nr!KRS!

0000700791! przez! S"d! Rejonowy! dla! Krakowa! - %ródmie#cia! w! Krakowie,! Wydzia ! XI Gospodarczy, 

posiadaj"ca!NIP!6342661860!oraz!REGON!240770255,!o!kapitale!zak adowym!4!000!000,00!z otych!w!

ca o#ci! wniesionym,,! posiadaj"ca! status! agenta! rozliczeniowego,! prowadz"ca! system! autoryzacji! i!

rozlicze&!na!podstawie! zgody!Prezesa!Narodowego!Banku!Polskiego! z!dnia!29.!wrze#nia!2008! r.! nr!

3/2008! oraz! posiadaj"ca! zgod$! na! prowadzenie! dzia alno#ci! w! charakterze! Krajowej! Instytucji!

P atniczej,!wydan"!przez!Komisj$!Nadzoru!Finansowego!w!dniu!3.!wrze#nia!2013!roku,!nr!wpisu!do!

rejestru: IP14/2013, zarejestrowana! w! rejestrze! us ug! p atniczych! dost$pnym! pod! adresem!

https://erup.knf.gov.pl/View/.!Dzia alno#'!Dotpay!podlega!nadzorowi!Komisji!Nadzoru!Finansowego.!

Dotpay!nie!jest!bankiem,!nie!prowadzi!dzia alno#ci!o!charakterze!bankowym,!a czynno#ci!dokonywane 

w!ramach!Serwisu!nie!maj"!charakteru!czynno#ci!bankowych,! 

Bank � Alior! Bank! S.A.! z! siedziba! w! Warszawie,! który! w! ramach! Kantoru! Walutowego! udost$pnia!

mo(liwo#'!zap aty!za!dokonane!Transakcje!za!po#rednictwem!Serwisu, 

Klient � osoba! lub! podmiot,! który! korzystaj"c! z! Kantoru! Walutowego! dokonuje! za! po#rednictwem!

Serwisu Transakcji, 

Kantor Walutowy - platforma! internetowa! Banku! s u("ca! wymianie! walut! dost$pna! na! stronie!

internetowej kantor.aliorbank.pl, z wykorzystaniem!której!Klient!dokonuje!Transakcji, 

Transakcja � dokonane!przez! klienta!Kantoru!Walutowego! zasilenie!w! formie!bezgotówkowej! jego!

rachunku! p atniczego! prowadzonego! przez! Bank,! dedykowanego! obs udze! w! ramach! Kantoru!

Walutowego.!Z!tytu u!zasilenia,!o!którym!mowa!w!zdaniu!poprzedzaj"cym,!nast$puje!P atno#',! 

P atno!"#� bezgotówkowa!p atno#'!na!rzecz!Banku!za!po#rednictwem!Dotpay!i!Serwisu,!za!dokonan"!

Transakcje 

Serwis - internetowy! serwis!us ugowy!prowadzony!przez!Dotpay,! za!po#rednictwem!którego!Klient 

mo(e!dokona'!P atno#ci, 

Instytucja# po!rednicz$ca - instytucja! inna! ni(! Dotpay! za! po#rednictwem! której! Klient! przekazuje!

Dotpay! #rodki! dla! celów! zap aty! Bankowi,! w! szczególno#ci! bank,! instytucja! kredytowa,! instytucja!
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p atnicza,! agent! rozliczeniowy! inny! ni( Dotpay,! podmiot! prowadz"cy! system! p atno#ci,! instytucja!

pieni"dza!elektronicznego,!operator!pocztowy,!operator!telekomunikacyjny, 

Dzie%#Roboczy - dzie&!inny!ni(!sobota!oraz!inny!ni(!dzie&!ustawowo!wolny!od!pracy, 

Regulamin - niniejszy regulamin, 

Umowa - umowa zawarta na podstawie Regulaminu, 

Strona/ Strony Umowy � odpowiednio!Dotpay!lub!Klient!pojedynczo!lub! "cznie. 

 

WST&P 

1. Niniejszy! Regulamin! okre#la! zasady! wspó pracy! Stron! przy! udost$pnianiu! Klientom! mo(liwo#ci!

dokonywania!P atno#ci!poprzez!Dotpay i Serwis za Transakcje dokonane w Kantorze Walutowym.  

2. Regulamin!zosta !sporz"dzony!przez!Dotpay. 

3. Ka(dy!mo(e!zapozna'!si$!nieodp atnie!z!tre#ci"!Regulaminu!przed!zawarciem!Umowy. 

4. Regulamin!zostaje!udost$pniony!Klientowi!przed!zawarciem!Umowy!poprzez!zamieszczenie go na stronie 

internetowej Kantoru Walutowego pod adresem https://kantor.aliorbank.pl/ w postaci elektronicznej, 

pozwalaj"cej!na!jego!przechowywanie!i!odtwarzanie!w!zwyk ym!toku!czynno#ci. 

5. Niniejszy Regulamin!stosuje!si$!wy "cznie!do!Umowy!zawartej!na!odleg o#'!pomi$dzy!Dotpay!i Klientem. 

6. Zawarcie Umowy na podstawie niniejszego Regulaminu nie wymaga podpisania przez Strony Umowy. 

7. Umowa zostaje zawarta po wprowadzeniu do Serwisu danych Klienta i akceptacji Regulaminu przez 

Klienta,!w!momencie!uznania!rachunku!bankowego!Dotpay!kwot"!P atno#ci. 

8. Dotpay! wykonuje! dla! Klienta! P atno#',! stanowi"c"! zlecenie! p atnicze,! które! Klient! mo(e! z o(y'! po!

akceptacji Regulaminu. 

9. Dotpay!nie!prowadzi!dla!Klienta!rachunku!p atniczego,!o!którym!mowa!w!ustawie!z!dnia!19.08.2011r.!o!

us ugach!p atniczych.! 

10. Momentem!otrzymania!przez!Dotpay!od!Klienta!zlecenia!p atniczego!dokonania!P atno#ci!jest!dzie&,!w!

którym!rachunek!bankowy!Dotpay!uznany!zosta !kwot"!P atno#ci. 

11. Celem dokonania P atno#ci,!Klient!musi!poda'!nast$puj"ce!dane:!imi$,!nazwisko,!adres!e-mail, telefon, 

kraj. 

12. Klient!w!celu!korzystania!z!us ug,!o!których!mowa!w!Regulaminie!musi!posiada'!infrastruktur$!techniczn"!

i!system!informatyczny!pozwalaj"cy!na!korzystanie!z!zasobów!Internetu, konta e-mail!oraz!przegl"darki!

zasobów! internetowych! umo(liwiaj"cej! wy#wietlanie! stron! WWW.! Zaleca! si$! stosowanie! najbardziej!

aktualnej! wersji! jednej! z! nast$puj"cych! przegl"darek,! z! w "czon"! opcj"! �cookies�! )obs uga! plików!

cookies), Java Script i SSL: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome. 
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§1#ZASADY#DZIA'ANIA#P'ATNO(CI# 

1. Klient! wyra(a! wol$! zap aty! Bankowi! za! po#rednictwem! Serwisu! poprzez! wybranie! w Kantorze 

Walutowym!opcji!Zasilenia!Rachunku!Kart". 

2. Klient, po przekierowaniu! na! strony! internetowe! Serwisu,! wybiera! form$! P atno#ci! dost$pn"!

w Serwisie.  Zdanie!poprzednie!nie!obowi"zuje!w!przypadku,!gdy!Klient!ma!do!wyboru!jedn"!form$!

p atno#ci.  

3. W! zale(no#ci! od! wybranej! formy! P atno#ci,! po! poprawnym! dokonaniu! P atno#ci! Instytucja!

po#rednicz"ca! przekazuje! Dotpay! #rodki! pieni$(ne! dla! celów! zap aty! Bankowi! za! dokonan"! w!

Kantorze! Walutowym! Transakcje.! Po! weryfikacji! p atno#ci! w! Instytucji! po#rednicz"cej! Dotpay!

przekazuje! Bankowi! potwierdzenie! dokonania! P atno#ci,! a! Bank dokonuje zasilenia rachunku  

Klienta w Kantorze Walutowym zgodnie z warunkami Transakcji. 

4. P atno#'! jest! dost$pna! dla! Banku! w! czasie! do! 15! minut! od! momentu! otrzymania! przez! Dotpay!

potwierdzenia!dokonania!P atno#ci!od!Instytucji!Po#rednicz"cej,!a!w!przypadku!metod!p atno#ci,!

gdzie!potwierdzenia!takie!nie!s"!przesy ane,!od!momentu!uznania!rachunku!bankowego!Dotpay!

kwot"!P atno#ci.!Termin,!o!którym!mowa!w!zdaniu!poprzedzaj"cym,!wi"(e!Dotpay!pod!warunkiem!

poprawnego!dokonania!P atno#ci!przez!Klienta. 

5. P atno#'!nast$puje!na!podstawie!umowy!Klienta!z!Bankiem!)o!korzystanie!z!Kantoru!Walutowego*!

oraz umowy Klienta z Instytucj"! po#rednicz"c".! Przekazanie! przez! Dotpay! p atno#ci! Bankowi!

nast$puje!na!zasadach!okre#lonych!w!umowie!pomi$dzy!Dotpay!a!Bankiem.!! 

6. P atno#ci!identyfikowane!s"!na!podstawie!numeru!Transakcji!generowanego!przez!Serwis.!! 

7. W!przypadku!podania!przez!Klienta!niepe nych!danych!Transakcji,!Serwis!do o(y!wszelkich!stara&,!

aby!poprawnie!zweryfikowa'!oraz!wykona'!zlecenie!P atno#ci.!! 

8. W!przypadku!braku!mo(liwo#ci!poprawnego!wykonania!zlecenia!P atno#ci!z!powodu!podania!przez!

Klienta! niepe nych! danych,! niezb$dnych! do! dokonania! P atno#ci,! Serwis! wstrzyma! przekazanie!

P atno#ci!Bankowi!i!podejmie!prób$!kontaktu!z!Bankiem!i/lub!z!Klientem,!celem!okre#lenia!dalszego 

post$powania.! W! przypadku! braku! mo(liwo#ci! okre#lenia! dalszego! post$powania,! #rodki!

przekazane!podczas!dokonywania!P atno#ci,!a!nie!przekazane!Bankowi! z!powodu!podania!przez!

Klienta! podczas! dokonywania! P atno#ci! niepe nych! danych,! zostan"! zwrócone! Klientowi z 

potr"ceniem! kwoty! 1! PLN! tytu em! zwrotu! wydatków! Dotpay.! Serwis! do o(y! wszelkich! stara&!

niezb$dnych!do!okre#lenia!dalszego!post$powania!oraz!poprawnej!realizacji!P atno#ci.!! 
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9. Je(eli!Dotpay otrzyma !#rodki!na!wykonanie!P atno#ci!z!naruszeniem!postanowie&!zawartych!w!§!3!

ust. 1-5 Regulaminu,! Dotpay! zwróci! Klientowi! #rodki! pieni$(ne! otrzymane! celem! dokonania!

P atno#ci,!z!potr"ceniem!kwoty!1!PLN!tytu em!zwrotu!wydatków!Dotpay.!! 

10. Je(eli!Dotpay!otrzyma ! #rodki!pieni$(ne!dla! celów!wykonania!P atno#ci!w!wysoko#ci!wy(szej!ni(!

wymagana,!Dotpay!zwróci!Klientowi!nadwy(k$!tych!#rodków,!z!potr"ceniem!kwoty!1!PLN!tytu em!

zwrotu!wydatków!Dotpay. 

11. Je(eli!kwota!zwrotu,!o!którym!mowa!w!ust.!8,!9!lub!10!nie!przekracza 1 PLN, zwrot dokonywany jest 

po!uiszczeniu!zaliczki!w!kwocie!1!PLN!tytu em!zwrotu!wydatków!Dotpay.! 

12. W! przypadku! realizacji! zwrotu! kwoty! P atno#ci! dokonanej! kart"! p atnicz",! po! uprzednim!

przeliczeniu!ceny!nabycia!towarów!lub!us ug!b$d"cych!przedmiotem!Transakcji!na!walut$,!w której!

prowadzony! jest! rachunek! karty! p atniczej! )transakcja! DCC*,! mo(e! mie'! miejsce! zmiana! kursu!

waluty!w!stosunku!do!transakcji!podstawowej!)uznanie!dokonywane!jest!po!kursie!bie("cym*. 

13. Klient!o!ka(dej!P atno#ci!zostanie!poinformowany!za!po#rednictwem!komunikatu!elektronicznego. 

 

§2#DOST&PNO()#P'ATNO(CI# 

1. Z!P atno#ci!mog"!korzysta'!Klienci,!maj"cy!pe n"!zdolno#'!do!czynno#ci!prawnych.! 

2. O! mo(liwo#ci! skorzystania! z! P atno#ci! decyduje! umowa! zawarta! pomi$dzy! Klientem! a Bankiem, 

umowa pomi$dzy!Klientem!a!Instytucj"!po#rednicz"c"!oraz!umowa!pomi$dzy!Dotpay!i!Bankiem.!! 

§3#NIEW'A(CIWE#U*YCIE#P'ATNO(CI#DOTPAY 

1. Serwis!nie!mo(e!by'!wykorzystywany!w!celu!naruszenia!lub!obej#cia!przepisów!prawa!albo!regu !

uczciwego obrotu.   

2. Serwis! nie! mo(e! by' wykorzystywany! do! dokonywania! P atno#ci! za! pomoc"! instrumentu!

p atniczego:!! 

a. niewa(nego!lub!zastrze(onego,!lub! 

b. wykorzystywanego!przez!osob$!nieuprawnion",!lub! 

c. wykorzystywanego! przez! osob$! niedysponuj"c"! kompletnymi! danymi! identyfikacyjnymi! tego!

instrumentu, lub  

d. co!do!którego!Dotpay!podj" !uzasadnione!podejrzenie!jego!nieuprawnionego!u(ycia.!! 

3. Klient!zobowi"zuje!si$!do!niewykorzystywania!Serwisu!do!dokonywania!P atno#ci:! 

a. z!pomini$ciem!zasad!zlecania!P atno#ci!obowi"zuj"cych!w!Serwisie,!lub! 

b. z!pomini$ciem!indywidualnego!uprzedniego!inicjowania!ka(dej!P atno#ci!w!Serwisie,!lub! 
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c. naruszaj"cych!postanowienia!!Regulaminu,!lub! 

d. naruszaj"cych!przepisy!prawa.! 

4. Ka(de!zdarzenie!naruszaj"ce!obowi"zuj"ce!przepisy!prawa!mo(e!zosta'!ujawnione!przez!Dotpay!

odpowiednim! organom! pa&stwowym,! w! tym! organom! #cigania! i! w a#ciwej! Instytucji!

po#rednicz"cej,!o!ile!nie!sprzeciwiaj"!si$!temu!przepisy!prawa.!Zdarzenie!o!takim!charakterze!mo(e 

zosta'!wprowadzone!do!systemu!monitorowania!nadu(y'!Serwisu.!W!przypadku!naruszenia!przez!

Klienta!przy!korzystaniu!z!Serwisu!przepisów!prawa,!Dotpay!jest!uprawniony!do!odmowy!Klientowi!

dokonania!P atno#ci!zleconych!po!naruszeniu!przez!niego!tych!przepisów.   

5. Je#li!w!ramach!P atno#ci!dosz o!do!nieuprawnionego!u(ycia!instrumentu!p atniczego,!Klient!zg asza!

t$! okoliczno#'! wydawcy! tego! instrumentu! i! odpowiednim! organom,! zgodnie! z! umow"! z tym 

wydawc"! i! obowi"zuj"cymi! przepisami! prawa.! Roszczenia! Klienta! w! zwi"zku z nieuprawnionym 

u(yciem! instrumentu! p atniczego! okre#la! umowa! Klienta! z! Instytucj"! po#rednicz"c"! oraz!

obowi"zuj"ce!przepisy!prawa.!! 

 

§4#WY'+CZENIE#ODPOWIEDZIALNO(CI# 

1. Dotpay nie! jest! stron"! ani! w! (aden! inny! sposób! nie! jest! obj$ty! skutkami! prawnymi! czynno#ci!

prawnych,!które!Klient!podejmuje!z!Bankiem.!W!razie!niewykonania!lub!nienale(ytego!wykonania!

umowy!przez!Bank,!Klient! zwraca! si$! z! reklamacj"!do!Banku,! zgodnie! z procedur" reklamacyjn"!

obowi"zuj"c"!w!Banku.!! 

2. W! przypadkach,! w! których! niezb$dne! oka(e! si$! wszcz$cie! procedury! reklamacyjnej,! Klient!

zobowi"zany!jest!do:! 

a. wszcz$cia! procedury! reklamacyjnej! w! Banku! przed! wszcz$ciem! procedury! reklamacyjnej!

u Dotpay,!je(eli!zachodz"!przes anki!wszcz$cia!procedury!reklamacyjnej!w!Banku,! 

b. wszcz$cia! procedury! reklamacyjnej! u! Dotpay! przed! wszcz$ciem! procedury! reklamacyjnej!

w Instytucji! po#rednicz"cej,! je(eli! zachodz"! przes anki! wszcz$cia! procedury! reklamacyjnej!

u Dotpay.   

3. Dotpay nie ponosi! odpowiedzialno#ci! za! nieprzekazanie! lub! opó+nienie! w! przekazaniu! #rodków!

pieni$(nych! Klienta! do! Dotpay! przez! Instytucj$! po#rednicz"c"! wynik e! z! okoliczno#ci,! za! które!

Dotpay!nie!ponosi!odpowiedzialno#ci.!Roszczenia!wynikaj"ce!z!powy(szych!okoliczno#ci!przys uguj"!

Klientowi! wobec! Instytucji! po#rednicz"cej,! zgodnie! z! umow"! zawart"! przez! Klienta! z! Instytucj"!

po#rednicz"c"!oraz!zgodnie!z!obowi"zuj"cymi!przepisami!prawa.!! 

4. W!celu!prawid owego!wykonania!P atno#ci!za!po#rednictwem!Serwisu,!Klient!jest!zobowi"zany do 

podania! pe nych! danych! wymaganych! przez! Instytucj$! po#rednicz"c",! której! zleca! przekazanie!
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Dotpay!#rodków!na!dokonanie!P atno#ci,!zgodnie!z!informacjami!wskazanymi!w!Serwisie,!chyba!(e!

Dotpay! automatycznie! okre#la! tre#ci! tego! zlecenia.! Klient! zobowi"zany jest do podania 

prawdziwych! i! prawid owych! danych! zlecenia! wydanego! Instytucji! po#rednicz"cej,! za!

po#rednictwem!której!Klient!przekazuje!Dotpay!#rodki!na!dokonanie!P atno#ci,! je(eli!Dotpay!nie!

ustala!automatycznie!tre#ci!polecenia!rozliczeniowego.!! 

5. Dotpay! nie! ponosi! odpowiedzialno#ci! za! niewykonanie! lub! nienale(yte! wykonanie! P atno#ci!

z powodu! wyst"pienia! si y! wy(szej! lub! je(eli! brak! odpowiedzialno#ci! za! niewykonanie! lub!

nienale(yte!wykonanie!P atno#ci!wynika!z!obowi"zuj"cych!przepisów!prawa.!! 

§5#REKLAMACJE 

1. Reklamacje!Kupuj"cych!dotycz"ce!P atno#ci!w!Serwisie!rozpatruje!Dotpay. 

2. Klient!mo(e!z o(y'!Dotpay!reklamacje!dotycz"ce!P atno#ci: 

a. w formie pisemnej � osobi#cie!w!siedzibie!Dotpay lub!przesy k"!pocztow"!w!rozumieniu!art.!3!

pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. � Prawo!pocztowe!)Dz.!U.!poz.!1529!z!pó+n.!zm.*, 

b. ustnie � telefonicznie!na!numer:!-48!12!688!26!00!albo!osobi#cie!do!protoko u!podczas!wizyty!

w siedzibie Dotpay, 

c. w formie elektronicznej � w!formie!wiadomo#ci!e-mail!przes anej!na!adres!bok@dotpay.pl lub 

za!po#rednictwem!formularza!kontaktowego!dost$pnego!na!stronie!www.dotpay.pl 

3. Klient!obowi"zany!jest!zg osi'!Dotpay!poczt"!elektroniczn", faksem,!za!po#rednictwem!formularza!

kontaktowego!dost$pnego!na! stronie!www.dotpay.pl,! listem!poleconym! lub!przesy k"! kuriersk"!

stwierdzone! nieautoryzowane,! niewykonane! lub! nienale(ycie! wykonane! P atno#ci! oraz! inne!

nieprawid owo#ci! dotycz"ce! P atno#ci,! niezw ocznie,! nie! pó+niej! ni(! w! terminie! wynikaj"cym! z!

odpowiednich! przepisów.!Niezg oszenie! nieprawid owo#ci,! o! których!mowa! powy(ej! w! terminie!

powoduje! wyga#ni$cie! roszcze&! Klienta! wobec! Dotpay! w! zwi"zku! z! niezg oszon"!

nieprawid owo#ci".! 

4. Zg oszenie!reklamacyjne!dotycz"ce!P atno#ci,!przes ane!przez!Klienta!do!Dotpay!zawiera'!powinno!

przynajmniej:   

a. numer Transakcji,  

b. kwot$!Transakcji,!! 

c. dat$!Transakcji,! 

d. numer!zamówienia! 

e. numer!rachunku!nadawcy!przelewu!w!przypadku!p atno#ci!e-transferami oraz e-przelewami,  

f. numer!rachunku!odbiorcy!przelewu!w!przypadku!p atno#ci!e-transferami oraz e-przelewami.  
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5. W!celu!otrzymania!odpowiedzi!na!reklamacj$!w!formie!papierowej,!Klient!zobowi"zany!jest!poda'!

w! tre#ci! zg oszenia! reklamacyjnego! swój! adres! korespondencyjny! do! wysy ki! odpowiedzi.!

Niezale(nie!od!podania!adresu!korespondencyjnego,!Klient!mo(e!w!ka(dej!formie!z o(y'!wniosek!o!

przes anie!odpowiedzi!na!reklamacj$!drog"!poczty!elektronicznej.! 

6. Dotpay!zobowi"zuje!si$!do!zapewnienia!pe nej!i!wyczerpuj"cej!obs ugi!reklamacji!oraz!udzielania!

odpowiedzi! Klientowi! bez! zb$dnej! zw oki,! nie! pó+niej! ni(! w! terminie! 15! dni! roboczych (dotyczy 

#wiadczenia!us ug!p atniczych*! lub!30!dni!kalendarzowych! )dotyczy!pozosta ych!przypadków*!od!

dnia!otrzymania!reklamacji.!Dotpay!podejmowa'!b$dzie!starania,!aby!odpowied+!by a!udzielona!w!

terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji. W!szczególnie!skomplikowanych!przypadkach,!

uniemo(liwiaj"cych!rozpatrzenie!reklamacji!i!udzielenie!odpowiedzi!w!terminie,!o!którym!mowa!w!

zdaniu!pierwszym!niniejszego!punktu,!!Dotpay!przeka(e!Klientowi!informacj$!dotycz"c"!przyczyn!

opó+nienia,! okoliczno#ci! które! musz"! zosta'! ustalone! dla! rozpatrzenia! sprawy! oraz! termin! jej!

rozpatrzenia,!nie!d u(szy!ni(!60!dni!od!otrzymania!reklamacji. 

7. Dotpay udziela!Klientowi!odpowiedzi!na!reklamacj$!w!postaci!papierowej! lub!za!pomoc"!innego!

trwa ego!no#nika!informacji,!na!adres!korespondencyjny!podany!przez!Klienta!w!tre#ci!zg oszenia!

reklamacyjnego.!Na!wniosek!Klienta!Dotpay!udzieli!odpowiedzi!poczt"!elektroniczn".!! 

8. Dotpay! mo(e! samodzielnie! zakwestionowa'! P atno#',! je#li! stwierdzi! zachodzenie! przes anek!

z o(enia!reklamacji,!w!tym!z!powo aniem!na!pos u(enie!si$!instrumentem!p atniczym!przez!osob$!

nieuprawnion"! lub! nienale(yte! wykonanie! P atno#ci,! bez! wzgl$du na zachowanie Klienta. 

Uprawnienie! Dotpay! do! zakwestionowania! P atno#ci! wygasa! w! terminie! 15! miesi$cy! od! dnia!

obci"(enia!P atno#ci"!posiadacza!instrumentu!p atniczego.!! 

9. Klient!b$d"cy!Konsumentem!w!rozumieniu!art.22!Kodeksu!Cywilnego!mo(e!skorzysta'!z mo(liwo#ci!

zwrócenia!si$!do!Miejskich!i!Powiatowych!Rzeczników!Konsumenta.! 

10. Roszczenia!w!zwi"zku!z!wykonaniem!umów!zawartych!pomi$dzy!Bankiem!a!Klientem,!w których!

Klient!spe nia!#wiadczenie!za!po#rednictwem!Serwisu,!Klient!winien!zg osi'!bezpo#rednio!do!Banku.  

§6#DANE#OSOBOWE# 

1. Dotpay! staje! si$! administratorem! danych! osobowych! Klienta! przekazanych! przez! Akceptanta! b"d+!

podanych! bezpo#rednio! przez! Klienta.! Jest! to! co! najmniej! adres! email,! jednak(e! w! niektórych!

przypadkach!mo(e!to!by'!tak(e!imi$,!nazwisko!oraz!adres.!Kontakt!z!Dotpay!w!kwestiach!zwi"zanych! 

z!przetwarzaniem!tych!danych!mo(liwy!jest!pod!+48 12 688 26 00 oraz bok@dotpay.pl.  

2. Podstaw"!prawn"!przetwarzania!danych!jest: 

- realizacja! Umowy! )#wiadczenie! jednorazowej us ugi! p atniczej*,! a! jej! wykonanie! bez! danych!

osobowych!Klienta!jest!niemo(liwe,! 
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- przepisy! powszechnie! obowi"zuj"cego! prawa! nak adaj"ce! na! Dotpay! jako! krajow"! instytucj$!

p atnicz",!prawo!i!obowi"zek!przetwarzania!danych!osobowych!Kupuj"cych!w!celu!przeciwdzia ania!

praniu! pieni$dzy! i! finansowaniu! terroryzmu! (art. 8-10 Ustawy o przeciwdzia!aniu praniu pieni"dzy  

i finansowaniu terroryzmu*!oraz!w!zakresie!niezb$dnym!do!zapobiegania!b"d+!wykrywania!oszustw!

(art. 10 Ustawy o us!ugach p!atniczych). 

3. Dane!b$d"!przechowywane!i!przetwarzane!nie!d u(ej!ni(!jest!to!konieczne!dla!realizacji!wy(ej!celów! 

i!obowi"zków!ustawowych. 

4. Klient! mo(e! ("da'! od! Dotpay! dost$pu! do! swoich! danych,! ich! sprostowania,! przenoszenia! 

i!usuni$cia!oraz!ograniczenia!przetwarzania!danych,!z!tym,!(e!usuni$cie!b"d+!ograniczenie!mo(liwe!jest!

tylko!gdy!nie!narusza!to!wy(ej!wskazanych!obowi"zków!Dotpay. 

5. W celu wykonania Umowy! i!wy "cznie!w!zakresie!w! jakim! jest! to!konieczne,!Dotpay!przeka(e!dane!

osobowe! Klienta! Instytucjom! po#rednicz"cym! jako! innym administratorom,! zale(nie! od! wybranej!

metody!p atno#ci,!b"d+! to!bankom,!organizacjom!kartowym,!agentom!rozliczeniowym,!podmiotom!

prowadz"cym!systemy!p atno#ci!itd.! 

6. W!razie!zastrze(e&!co!do!przetwarzania!danych!Klient!ma!prawo!wniesienia!skargi!do!Prezesa Urz$du!

Ochrony Danych Osobowych. 

 

§7#POSTANOWIENIA#KO,COWE 

1. W! sprawach! nieuregulowanych! w! niniejszym! Regulaminie! zastosowanie! maj"! powszechnie!

obowi"zuj"ce!przepisy!prawa.!! 

2. Wszelkie! spory,!których!nie!uda!si$! rozstrzygn"'!polubownie,!b$d"! rozstrzygane!przez!w a#ciwy!

rzeczowo!i!miejscowo!S"d!Powszechny.! 

3. Do! P atno#ci! dokonywanych! za! po#rednictwem! Serwisu! przez! nie! konsumentów! nie! stosuje! si$!

przepisów!ustawy!o!us ugach!p atniczych,!których!wy "czenie!w!stosunkach!z!podmiotami!innymi!

ni(!konsumenci!jest!dopuszczalne!zgodnie!z!przepisami!tej!ustawy.!W!sprawach!nieuregulowanych!

w! niniejszym! regulaminie! b$d"! mia y! zastosowanie! pozosta e! przepisy! prawa! z! wyj"tkiem!

wy "czonych!zgodnie!z!niniejszym!ust$pem.! 

4. Klient!b$d"cy!konsumentem!ma!prawo!do!odst"pienia!od!Umowy!zawartej!na!podstawie!Regulaminu!

bez! podania! przyczyn,! w! terminie! 14! dni! kalendarzowych! od! dnia! jej! zawarcia,! sk adaj"c! stosowne!

o#wiadczenie!na!pi#mie.!Do!zachowania!tego!terminu!wystarczy!wys anie!o#wiadczenie,!o którym!mowa!

w!zdaniu!pierwszym!przed!up ywem!terminu!wskazanego!w!zdaniu!pierwszym.!Prawo!odst"pienia!nie!

przys uguje!od!Umowy!wykonanej!ca kowicie!na!("danie!Klienta!przed!up ywem!terminu!do!odst"pienia!

od Umowy. 
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5. Dotpay! ponosi! wobec! Klienta! odpowiedzialno#'! za! nienale(yte! wykonanie! P atno#ci! lub! jej!

niewykonanie!na!zasadach!okre#lonych!w!ustawie!z!dnia!19.08.2011r.!o!us ugach!p atniczych. 

6. Regulamin!i!!Umowa!oraz!wynikaj"ce!z!nich!prawa!i!!zobowi"zania!podlegaj"!prawu polskiemu.  

7. J$zykiem!stosowanym!w!relacjach!z!Klientem!jest!j$zyk!polski!albo!j$zyk!angielski. 

 


