Polityka prywatności Billon
Jako Billon traktujemy prywatność naszych użytkowników poważnie.
Wszelkie dane, a w szczególności dane osobowe, rozumiane jako informacje, które mogą
posłużyć do identyfikacji użytkownika, zbieramy wyłącznie ze względu na specyfikę
świadczonych usług lub przepisy prawa. Dane te są zbierane wyłącznie za Twoją zgodą.
Nie przekazujemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim. Wyjątek stanowią sytuacje
nakazane przez prawo, w szczególności związane z zapobieganiem praniu brudnych
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z prowadzeniem przez uprawnione organy
postępowania karnego.
1. Korzystanie z aplikacji Billon
Korzystanie z aplikacji Billon wymaga podania prawidłowego adresu e-mail. Adres e-mail jest
wykorzystywany wyłącznie w procedurze odzyskiwania hasła do aplikacji, chyba, że wyrazisz
zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych pochodzących od naszej firmy lub jej
partnerów.
Jeśli korzystając z aplikacji Billon przekroczysz limity transakcyjne, zgodnie z
prawem będziemy musieli poprosić Ciebie o weryfikację tożsamości. W tym celu będziemy
potrzebować Twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu, numeru telefonu oraz
szczegółów dokumentu tożsamości. Danych tych nie przekażemy żadnym podmiotom
trzecim, poza sytuacjami nakazanymi przez obowiązujące przepisy.
Billon nie zbiera danych o transakcjach przeprowadzanych za pomocą aplikacji. Wyjątek
stanowią dane o doładowaniu aplikacji oraz wypłacie pieniędzy na rachunek bankowy lub w
gotówce. Historia Twoich transakcji jest zaszyfrowana i zapisana w rozproszonym rejestrze.
Nie jest dostępna dla nikogo poza Tobą.
W aplikacji Billon możesz zapisać swoje dane teleadresowe, dane Twoich rachunków
bankowych oraz informacje pozwalające na wystawienie faktury VAT. Dane te są
zaszyfrowane i zapisane w rozproszonym rejestrze. Nie są dostępne dla nikogo poza Tobą.
Korzystając z aplikacji Billon możesz zdecydować o udostępnieniu tych danych innemu
użytkownikowi lub odbiorcy płatności dokonanej za pomocą aplikacji Billon.
2. Odbieranie środków z Panelu Wypłat
Odebranie środków z Panelu Wypłat może wymagać wprowadzenia numeru telefonu. Numer
ten wykorzystywany jest wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

3. Korzystanie ze stron internetowych Billon
Od osób odwiedzających strony internetowe Billon zbieramy informacje o:
 adresie IP
 przeglądarce i systemie operacyjnym
 ustawieniach językowych
 rozmiarze i rozdzielczości ekranu urządzenia
Dla Twojej wygody oraz w celu dostosowania stron internetowych Billon do Twoich potrzeb
używamy plików cookies i podobnych technologii . Cookies to niewielkie pliki tekstowe

wysyłane przez odwiedzane strony internetowe, zapisywane w pamięci Twojej przeglądarki
internetowej.
Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące cookies w Twojej przeglądarce
internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację cookies stosowanych na
stronach internetowych Billon.
Dane, które zbieramy od osób odwiedzających strony internetowe Billon, wykorzystujemy
wyłącznie w celach statystycznych. Nie profilujemy, ani nie śledzimy naszych użytkowników.

