Regulamin ochrony danych osobowych
1. Właścicielem strony, administratorem twoich danych osobowych oraz wszystkich treści
tworzących tę stronę jest Tipo.Live Krzysztof Smulski z siedzibą w 52-200 Wysoka przy
ulicy Cztery Podkowy 7/11 NIP: 6912190192, Regon: 380295274
2. Aby skontaktować się z administratorem serwisu należy skorzystać z maila:
admin@tipo.live lub przesłać zapytania listownie na adres:
TiPO.LIVE Krzysztof Smulski
Ul. Cztery Podkowy 7/11
52-200 Wysoka
3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować
się drogą elektroniczną na adres: aido@tipo.live.
4. Do wykonania wypłaty wymagane jest wprowadzenie danych pozwalających na
automatyczne wystawienie w imieniu partnera rachunku/faktury.
5. Tipo.Live przetwarza Twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków umowy zawartej
pomiędzy partnerem a tipo.live oraz klientem a tipo.live, w zakresie:
a. Weryfikacji reklamacji użytkownika
b. Czynności rozliczeniowych pomiędzy partnerem a Tipo.Live
c. Rozwiązaniem umowy o pośrednictwo sprzedaży miejsca reklamowego partnera
d. Komunikacja pomiędzy partnerem a Tipo.Live
e. Rozwiązanie rozczeń Tipo.Live o częściowe lub całościowe niewykonanie treści
umowy przez partnera dla Tipo.Live
f. Zapobieganie oszustwom i łamaniu prawa przez partnera poprzez serwis
Tipo.Live
g. Cele informacyjne względem partnera oraz marketingu usług własnych
h. Inne prawem dopuszczalne czynności mające swoje odzwierciedlenie w umowie
i. Przekazania danych klienta partnerowi w celu dostarczenia przedmiotów
wskazanych w odpowiednich pakietach subskrypcyjnych
6. Tipo może przetwarzać dane osobowe partnera oraz klienta takie jak: imię, nazwisko,
adres zamieszkania, adres wykonywania działalności, data urodzenia, numer
PESEL,numer NIP, adresy kont bankowych i paypal, adres email. Możliwa jest także
prośba o przesłanie skanu dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych
partnera.
7. Tipo.Live może udostępniać dane osobowe partnera w celach dopuszczalnych prawnie
dla następujących podmiotów
a. Podmioty świadczące usługi informatyczne dla Tipo.Live
b. Podmioty świadczące usługi prawnicze dla Tipo.Live
c. Dostawcy usług płatniczych, udostępniający dla Tipo narzędzia płatnicze dla
partnerów, w zakresie w jakim dane muszą być przekazywane w związku ze
świadczonymi dla Tipo usługami,

d. Podmioty świadczące usługi audytowe dla Tipo.Live
8. Dane partnera będą przetwarzane w celu realizacji umowy przez okres jej trwania, a po
jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa
9. Przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu umowy może zostać przedłużone w
przypadku:
a. Obowiązku rozwiązania rozczeń sądowych lub pozasądowych pomiędzy Tipo a
partnerem
b. Podejrzenia o oszustwie lub łamaniu prawa przez partnera poprzez serwis
Tipo.Live
c. Obowiązku dokonania rozliczeń za pozostałe miesiące rozliczeniowe.
10. Tipo nie planuje udostępniać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
11. Partner jest umownie oraz ustawowo zobligowany do podania danych niezbędnych do
dokonania rozliczeń w przypadku wyrażenia chęci wypłaty środków. W przypadku
niepodania potrzebnych danych, środki nie zostaną wypłacone.
12. Partner jest umownie zobligowany do podania danych niezbędnych do dokonania
rozliczeń w przypadku wyrażenia chęci usunięcia konta, z powodu obowiązku rozliczenia
przez partnera zarobionych, niewypłaconych z Tipo.Live należnych pieniędzy.
13. Jeśli tipo poprosi Ciebie o dane inne niż podane w pkt 6 możesz ich nie podać, nie
wykluczy to możliwości dokonania wypłaty.
14. Dane partnera nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie
profilowania
15. Partner ma prawo do wyrażenia woli bycia zapomnianym, co łączy się ściśle z
zerwaniem umowy. Rozszerzenie tego punktu znajduje się w punkcie 12.
16. Partner może w dowolnym momencie zmienić swoje dane osobowe w serwisie
Tipo.Live.
17. Chęć usunięcia konta należy zgłosić przez support dostępny po zalogowaniu do serwisu
tipo.live lub na adres email kontakt@tipo.live
18. W przypadku zerwaniu umowy przez jakąkolwiek ze stron dane partnera są usuwane z
systemu tipo.live
19. Tipo.Live przetwarza dane klienta, który dokonuje płatności na stronie w zakresie:
a. Adresu email - powiadamianie o płatnościach oraz nowych funkcjonalnościach
serwisu

