
BETX POLSKA -  POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES 

Wstęp 

 

1. BetX Polska (BetX) rozumie znaczenie prywatności i bezpieczeństwa danych klientów i dlatego 

przykładamy szczególną wagę do ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności ma 

na celu poinformowanie Użytkowników  o tym, jakie informacje są zbierane za każdym razem, 

gdy Użytkownik korzysta z naszych Usług, dlaczego są one zbierane i jak są wykorzystywane 

Informujemy, że możemy dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownicy 

zostaną niezwłocznie poinformowani o takich zmianach, a BetX opublikuje zaktualizowane 

warunki na stronie internetowej. 

2. BetX Polska może działać jako administrator danych i rozumie, że kwestia prywatności 

Użytkowników jest bardzo istotna. Szanujemy i cenimy prywatność wszystkich osób, które 

odwiedzają Stronę i będziemy gromadzić i wykorzystywać informacje wyłącznie w sposób, który 

jest użyteczny dla Użytkownika, jak i w sposób zgodny z prawem i obowiązkami wynikającymi z 

prawa. 

3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy korzystania przez nas ze wszystkich zgromadzonych 

danych wynikających z użytkowania Strony. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności i 

upewnij się, że ją rozumiesz. Przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje naszą Politykę prywatności 

przy pierwszym korzystaniu z naszej Strony i / lub obowiązkiem Użytkownika będzie przeczytać i 

zaakceptować niniejszą Politykę prywatności przy rejestracji konta. W przypadku gdy Użytkownik 

nie zgadza się i nie akceptuje niniejszej Polityki prywatności, dalsze korzystanie ze Strony jest 

niemożliwe. 

4. W niniejszej Polityce poniższe terminy będą miały następujące znaczenie: 

 

„Konto” oznacza konto wymagane do uzyskania dostępu i / lub korzystania z niektórych 

obszarów i funkcji naszej Strony; 

 

„Cookie” oznacza mały plik tekstowy umieszczony na komputerze lub urządzeniu 

Użytkownika przez naszą Stronę, gdy odwiedzane są określone części naszej Strony i / lub 

kiedy Użytkownik  korzysta z niektórych funkcji naszej Strony. Szczegółowe informacje na 

temat plików cookie używanych przez naszą Stronę przedstawiono w punkcie 15. poniżej; 

 



„Nasza strona” oznacza witrynę: ebetx.pl; „polskie i unijne prawo dotyczące plików cookie” 

oznacza odpowiednie części rozporządzeń z 2003 r. Dotyczących prywatności i łączności 

elektronicznej (dyrektywa UE), z późniejszymi zmianami, ustawę o cyberprzestępczości, 

ustawę o transakcjach elektronicznych oraz ustawę o komunikacji elektronicznej i pocztowej, 

ustawę o dowodach. 

 

5. Nasza strona, ebetx.pl znajduje się w posiadaniu BetX Polska Sp. z o.o.  z siedzibą 43-300 Bielsko- 

Biała ul.Batorego 5, KRS 0000750227, NIP 5252765495, Regon 364718161 

 

6. Zakres niniejszej Polityki prywatności  

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z naszej Strony. Nie obejmuje 

stron internetowych, do których prowadzą linki z naszej Strony (niezależnie od tego, czy linki 

są udostępniane przez nas, czy udostępniają je inni Użytkownicy). Nie mamy kontroli nad tym, 

w jaki sposób gromadzone, przechowywane lub wykorzystywane są dane są przez inne strony 

internetowe i polecamy sprawdzić politykę prywatności takich stron przed przekazaniem im 

jakichkolwiek danych. 

 

7. Jakie dane gromadzimy? 

Niektóre dane są zbierane automatycznie przez naszą Stronę w celu uzyskania dalszych 

informacji (zobacz punkt 14 ), inne dane będą gromadzone tylko wtedy, gdy dobrowolnie 

wyrazisz zgodę na ich wykorzystanie do celów określonych w punkcie 8, np. podczas 

rejestracji konta. Dane mogą być również gromadzone ze źródeł zewnętrznych. W zależności 

od korzystania z naszej Strony, możemy gromadzić niektóre lub wszystkie z następujących 

danych: 

 

a) imię i nazwisko; 

b) data urodzenia; 

c) płeć; 

d) stanowisko pracy; 

e) zawód; 

f) dane kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów; 

g) informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania; 

h) informacje finansowe, takie jak numery kart kredytowych / debetowych; 



i) adres IP (zbierany automatycznie); 

j) typ i wersja przeglądarki internetowej (zbierane automatycznie); 

k) system operacyjny (zbierany automatycznie); 

l) lista adresów URL rozpoczynających się od strony odsyłającej, aktywności Użytkownika 

na Stronie oraz adres strony, do której wychodzisz (automatycznie zbierane); 

 

8. Jak korzystamy z danych Użytkowników? 

8.1. Wszystkie dane osobiste są bezpiecznie przechowywane zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w punkcie 8. ogólne 

rozporządzenie UE o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679) (RODO), w 

stosownych przypadkach. 

8.2. Korzystamy z Twoich danych w celu dostarczenia jak najlepszego komfortu użytkowania 

Strony i usług bukmacherskich. Obejmuje to: 

 Dostęp do konta i zarządzanie nim; 

 Spersonalizowane użytkowanie Strony; 

 Dostarczanie naszych produktów i usług; 

 Personalizowanie i dostosowywanie naszych produktów i usług dla Użytkownika; 

 Odpowiadanie na wiadomości od Użytkowników; 

 Dostarczanie e-maili np. newslettera, powiadomień itp., które subskrybujesz, 

zaznaczając odpowiednie pole w trackie rejestracji (możesz zrezygnować z 

subskrypcji w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem 

office@betx.com.pl); 

 Badanie rynku; 

 Analiza korzystania z naszych usług [i zbieranie informacji zwrotnych], aby umożliwić 

nam ciągłe ulepszanie naszej Strony i zwiększanie komfortu użytkowania; 

 Zapewnienie legalnego dostarczania naszych usług z miejsca, do którego uzyskujesz 

dostęp; 

 Ograniczenie oszustw i ryzyka prania pieniędzy; 

 Monitorowanie i wykrywanie problemów związanych z ryzykiem hazardowym; 

 Współdziałanie ze stronami trzecimi w celu weryfikacji tożsamości Użytkowników, 

zdolności kredytowej, źródła funduszy i majątku z niezależnych źródeł informacji. 



8.3. W niektórych przypadkach gromadzenie danych może być wymogiem ustawowym lub 

umownym, jednak BetX w dostarczaniu produktów i usług będzie się ograniczał do 

korzystania z takich danych Użytkowników, w jakim nie są wymagane dodatkowe zgody. 

 

8.4. Za zgodą Użytkownika i / lub tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy również 

wykorzystywać te dane w celach marketingowych, które mogą obejmować kontakt z 

Użytkownikiem przez e-mail i / lub telefon i / lub sms i / lub pocztę z informacjami, 

wiadomościami i ofertami na temat naszych produktów i / lub usług. Jednak bez zgody 

Użytkownika informacje marketingowe lub spam nie zostaną wysłane i podejmiemy wszelkie 

uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że w pełni chronimy prawa Użytkowników i 

przestrzegamy naszych obowiązków wynikających z prawa Polski oraz, w stosownych 

przypadkach, RODO oraz prywatności i korespondencji elektronicznej (dyrektywa WE) ) 

Przepisy z 2003 r. 

 

8.5. Zapewniamy, że dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie 

i bez negatywnego wpływu na prawa Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są 

przetwarzane tylko wtedy, gdy ma zastosowanie co najmniej jedna z następujących podstaw: 

 

a) została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub kilku określo-

nych celach; 

b) przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub na żądanie 

Użytkownika przed zawarciem umowy; 

c) przetwarzanie jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy; 

d) przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony Użytkownika lub innej osoby fizycznej; 

e) przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania będącego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy powierzonej administratorowi; i / lub 

f) przetwarzanie jest konieczne do uzasadnionych celów realizowanych przez nas lub przez 

stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy takie interesy są nadrzędne przez podsta-

wowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych oso-

bowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest niepełnoletnia. 

  



 

9. Jak i gdzie przechowujemy dane użytkowników 

9.1. Przechowujemy dane Użytkowników dopóki jest to konieczne, aby móc je wykorzystać 

zgodnie z opisem powyżej w pukcie 7 i / lub dopóki mamy na to zgodę. Przeprowadzamy 

coroczny przegląd w celu ustalenia, czy dane Użytkowników muszą być dalej 

przechowywane. Zgodnie z warunkami naszej Polityki bezpieczeństwa i Polityki ochrony 

danych osobowych, wszelkie informacje dotyczące Użytkowników zostaną usunięte, jeśli nie 

będą potrzebne. 

9.2. Niektóre lub wszystkie dane będą przechowywane w Polsce. Korzystając z naszej strony, 

przyjmuje się, że akceptujesz warunki użytkowania. Jeśli przechowujemy lub przekazujemy 

dane poza Polskę, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że dane 

Użytkowników będą traktowane tak samo bezpiecznie, jak w EOG i zgodnie z RODO. Takie 

kroki mogą obejmować między innymi wykorzystanie prawnie wiążących warunków 

umownych między nami a stronami trzecimi. Stosujemy następujące zabezpieczenia w celu 

ochrony danych Użytkowników: 

a) Zapewnienie przez stronę trzecią, że działa w zgodzie z RODO i prawem polskim, 

b) Wzorcowe klauzule są uzgodnione i zatwierdzone przez UE, 

c) Klauzule umowne określające szczególne kontrole dostosowane do naszych zasad 

wewnętrznych, określone w niniejszej Polityce prywatności, 

d) Powiadomienia o bezpieczeństwie i ochronie danych zgodne z umowami dotyczącymi 

usług, 

e) Prawo do audytu, 

f) Bezpieczeństwo informacji ma dla nas ogromne znaczenie, a dodatkowo dla ochrony 

danych wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w 

celu ochrony i zabezpieczenia danych gromadzonych za pośrednictwem naszej Strony. 

 

9.3. Kroki, które podejmujemy w celu zabezpieczenia i ochrony danych, obejmują: 

 

a) dedykowany zespół ds. Bezpieczeństwa informacji i operacji, 

b) roczny przegląd i audyt zewnętrzny, 

c) dostosowanie do ISO 27001 i operacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem 

informacji (ISMS), 

d) projekt ciągłego doskonalenia wszystkich kontroli bezpieczeństwa. 



 

9.4. Niezależnie od środków bezpieczeństwa, które podejmujemy, ważne jest, że transmisja 

danych przez Internet może nie być całkowicie bezpieczna i zaleca się zachowanie 

odpowiednich środków ostrożności podczas przesyłania jakichkolwiek danych przez Internet. 

 

 

10. Czy udostępniamy dane Użytkowników? 

10.1. Możemy udostępniać dane innym firmom w naszej grupie. Dotyczy to naszej spółki i jej 

spółek zależnych. 

10.2. Możemy zawrzeć umowę ze stronami trzecimi o dostarczanie produktów i usług w naszym 

imieniu. Mogą one obejmować przetwarzanie płatności, dostawę towarów, funkcje wyszu-

kiwarki, reklamę i marketing. W niektórych przypadkach osoby trzecie mogą wymagać do-

stępu do niektórych lub wszystkich danych Użytkowników. Jeżeli do takich celów wymagane 

są jakiekolwiek dane, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane 

będą przetwarzane w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawami Użytkowników, naszymi 

zobowiązaniami i zobowiązaniami osób trzecich. 

10.3. Możemy również opracowywać statystyki dotyczące korzystania z naszej Strony, w tym 

dane dotyczące ruchu, wzorców użytkowania, numerów identyfikacyjnych użytkowników, 

sprzedaży i innych informacji. Wszystkie dane będą anonimowe i nie będą zawierać żadnych 

danych osobowych. Od czasu do czasu możemy udostępniać takie dane stronom trzecim, 

np. potencjalnym inwestorom, podmiotom stowarzyszonym, partnerom i reklamodawcy. 

Dane będą udostępniane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z prawem. 

10.4. W pewnych okolicznościach możemy zostać prawnie zobowiązani do udostępnienia nie-

których posiadanych przez nas danych, które mogą obejmować dane osobowe Użytkowni-

ków, na przykład w przypadku postępowania prawnego lub nakazu sądowego czy też na 

polecenie władzy rządowej. Nie wymagamy od Użytkownika żadnej dodatkowej zgody w 

celu udostępniania danych w takich okolicznościach, a dane przekażemy zgodnie z wszelkimi 

wymaganiami prawnymi. 

 

11. Co się stanie, jeśli nasza firma zmieni właściciela? 

11.1. Możemy od czasu do czasu rozszerzać lub ograniczać naszą działalność, co może wiązać się 

ze sprzedażą i / lub przekazaniem kontroli nad całą naszą działalnością lub jej częścią. Dane 



przekazane przez użytkowników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami niniejszej Po-

lityki prywatności i podmiot trzeci nie będzie mógł wykorzystywać tych danych do innych 

celów, niż zostały pierwotnie przez nas zebrane. 

11.2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek dane miały zostać przekazane podmiotom trzecim, Użyt-

kownicy zostaną o tym poinformowani z wyprzedzeniem. 

 

12. Jak Użytkownik może kontrolować swoje dane? 

Gdy Użytkownik przesyła informacje za pośrednictwem naszej Strony, może ograniczyć korzy-

stanie ze swoich danych. Naszym celem jest zapewnienie Użytkownikom kontroli nad wykorzy-

stywaniem ich danych (w tym możliwością rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości e-mail 

poprzez rezygnację z subskrypcji oraz w momencie rejestracji i / lub poprzez panel Użytkownika). 

 

13. Prawo Użytkownika do zatrzymania informacji i prawo do wycofania informacji po ich otrzy-

maniu 

W niektórych przypadkach Użytkownik może uzyskać dostęp do niektórych obszarów Strony bez 

podawania jakichkolwiek danych. Aby jednak korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, ko-

nieczne może być zezwolenie na zbieranie niektórych danych. Użytkownik może ograniczyć wy-

korzystanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 

punkt 14. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie danych osobowych, jak 

określono w pukcie 7, w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób określony w 

punkcie 14. Jednakże Użytkownik jest świadomy, że może to ograniczyć dostępność najlepszych 

produktów i komfortu świadczonych usług. 

 

14. Jak Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych? 

14.1. Użytkownik ma prawo poprosić o kopię dowolnych przechowywanych przez nas danych 

osobowych (jeśli takie dane są przechowywane). Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej 

informacji na ebetx.pl i wyślij prośbę o dostęp. 

 

15. Jakich plików cookie używamy i w jakim celu? 

15.1. Nasza strona może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych własnych plików cookie 

na komputerze lub urządzeniu Użytkownika. Własne pliki cookie to pliki umieszczone i wy-

korzystywane bezpośrednio przez nas. Pliki cookie są używane, w celu ułatwienia i popra-



wienia komfortu korzystania z naszej strony oraz dostarczania najlepszych możliwych pro-

duktów i usług. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz punkt 7 powyżej i punkt 15.5 poniżej. 

Pliki cookie zostały starannie wybrane i zapewniamy, że prywatność Użytkowników jest 

chroniona przez cały czas. 

 

15.2. Wszystkie wykorzystywane pliki cookie na naszej stronie są używane zgodnie z obowiązu-

jącym prawem polskim i unijnym dotyczącym plików cookie. 

 

15.3. Przed umieszczeniem jakichkolwiek plików cookie na komputerze lub urządzeniu Użytkow-

nika, z zastrzeżeniem punktu 15.5 i / lub punktu 15.7, wyświetli się wyskakujące okienko z 

prośbą o zgodę na ustawienie tych plików cookie. Wyrażając zgodę Użytkownik, umożliwia 

nam zapewnienie najlepszej możliwej obsługi i jakości usług. Użytkownik może również od-

mówić zgody, jednak niektóre funkcje naszej Strony mogą być niedostępne lub nie działać 

zgodnie z przeznaczeniem. Użytkownik ma możliwość zezwolenia tylko na własne pliki coo-

kie i blokowanie plików cookie stron trzecich. 

 

15.4. Niektóre funkcje naszej Strony zależą od plików cookie. Prawo dotyczące plików cookie w 

Polsce i UE uznaje te pliki cookie za „absolutnie konieczne”. Poniżej w tabeli zamieszczono 

podział tych plików, co do których zamieszczenia nie będzie wymagana zgoda Użytkownika. 

Użytkownik nadal może blokować te pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki inter-

netowej, zgodnie z opisem w punkcie 16.9. Dokładamy wszelkich starań, aby prywatność 

Użytkowników nie była zagrożona. 

 

15.5. Następujące własne pliki cookie mogą być umieszczane na komputerze lub urządzeniu 

Użytkownika: 

 

Nazwa pliku Cookie Cel Niezbędność 

 

Spglobalssid 

Używany do śledzenia sesji, 

zapobiegania oszustwom i za-

bezpieczania przeglądania. 

 

Tak 

 

locale 

 

Przechowuje preferowany ję-

zyk klienta 

 

Tak 



 

device_view 

 

Przechowuje preferowany wi-

dok klienta. 

 

Tak 

 

cookies_consented 

Służy do rejestrowania i zapa-

miętywania wyboru klienta 

dotyczącego plików cookie 

 

Tak 

 

Na komputerze lub urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczane następujące pliki cookie pod-

miotów zewnętrznych: 

Nazwa pliku Cookie Dostawca Cel 

 

_ga 

 

 

Google 

Dane identyfikacyjne narzę-

dzia Google Analytics. 

 

15.6. Nasza strona korzysta z usług analitycznych świadczonych przez Google Analytics. Anali-

tyka strony odnosi się do zestawu narzędzi służących do gromadzenia i analizowania staty-

styk użytkowania, co pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają 

z naszej strony. To z kolei pozwala nam ulepszać naszą Stronę oraz dostarczane produkty i 

usługi. Nie musisz zezwalać nam na korzystanie z tych plików cookie, natomiast korzystanie 

z nich nie stwarza żadnego ryzyka dla prywatności Użytkownika czy też bezpiecznego korzy-

stania z naszej strony. Umożliwia nam za to ciągłe ulepszanie naszej strony, dzięki czemu 

komfort użytkowania ulega znacznej poprawie. 

15.7. Usługi analityczne wykorzystywane przez naszą Stronę używają pliki cookie do gromadze-

nia wymaganych informacji. Niektóre z tych plików mogą zostać umieszczone już przy pierw-

szej wizycie na naszej stronie i uzyskanie przez nas uprzedniej zgody może być niemożliwe. 

Użytkownik może usunąć te pliki cookie i zapobiec ich wykorzystaniu w przyszłości, wyko-

nując czynności opisane poniżej w sekcji 16.9. 

  



15.8. Usługi analityczne wykorzystywane przez naszą Witrynę wykorzystują następujące pliki co-

okie: 

 

Nazwa pliku Cookie Pierwsza / trzecia 

strona 

Dostawca Cel 

 

_ga 

 

Trzecia 

 

Google 

 

Dane identyfikacyjne 

Google Analytics 

 

 

15.9. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej. Większość przeglą-

darek internetowych pozwala również wybrać, czy chcesz wyłączyć wszystkie pliki cookie, 

czy tylko pliki cookie stron trzecich. Domyślnie większość przeglądarek internetowych ak-

ceptuje pliki cookie, ale można to zmienić. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z op-

cją pomocy w przeglądarce internetowej lub dokumentacją urządzenia, z którego korzy-

stasz. 

15.10. Użytkownik może usunąć pliki cookie w dowolnym momencie, jednak może to 

spowodować utratę wszelkich informacji, które umożliwiają szybszy i skuteczniejszy dostęp 

do naszej Strony, w tym m.in. ustawienia logowania i personalizacji. 

15.11. Zaleca się aktualizowanie przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego oraz 

skonsultowanie się z pomocą i wskazówkami developera przeglądarki internetowej oraz 

producenta komputera lub urządzenia, jeśli nie masz pewności co do zmiany ustawień 

prywatności. 

 

16. Podsumowanie praw Użytkownika wynikających z przepisów prawodawstwa Polski i RODO 

Użytkownik posiada prawo do: 

 

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, których strona jest w posiadaniu, 

ich usunięcia lub poprawienia; 

b) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; 

c) informacji o tym, jak przetwarzane są dane; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania; 

e) prawo do przenoszenia danych; 



f) sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych; 

g) prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem (patrz 

punkt 17 poniżej). 

 

Powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z naszych własnych obowiązków regu-

lacyjnych. W celu wyegzekwowania któregokolwiek z powyższych praw lub w przypadku jakichkol-

wiek innych pytań dotyczących naszej Strony lub niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt, 

korzystając z danych określonych w punkcie 17 poniżej. 

 

17.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

17.1. W przypadku wykorzystywania danych osobowych do celów zautomatyzowanego podej-

mowania decyzji, a te decyzje mają wpływ na Użytkownika, ma on prawo zakwestionować 

takie decyzje zgodnie z RODO, żądając interwencji i wyjaśnienia decyzji oraz wyrażając wła-

sne stanowisko w tej sprawie. 

17.2. Prawo opisane w punkcie 17.1 nie ma zastosowania w następujących okolicznościach: 

 

a) Decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem a Stroną; 

b) decyzja jest dozwolona przez prawo; lub 

c) Użytkownik wyraził zgodę. 

 

17.3. Jeżeli dane Użytkowników są wykorzystywane do celów profilowania, obowiązują nastę-

pujące zasady: 

 

a) Dostarczone zostaną jasne informacje wyjaśniające profilowanie, w tym jego znaczenie i 

prawdopodobne konsekwencje; 

b) zostaną zastosowane odpowiednie procedury matematyczne lub statystyczne; 

c) Należy wdrożyć środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zminimalizowania ryzyka błę-

dów i umożliwienia łatwej korekty takich błędów; oraz 

d) Wszystkie dane osobowe przetwarzane do celów profilowania są zabezpieczone w celu unik-

nięcia dyskryminujących skutków wynikających z profilowania. 

 

17.4. Obecnie podejmujemy następujące zautomatyzowane decyzje: 

 



a) dostarczone zostaną PEP i jasne informacje wyjaśniające profilowanie, w tym jego znaczenie 

i prawdopodobne konsekwencje; 

b) finansowanie prania pieniędzy i zwalczania terroryzmu; 

c) Problem monitorowania i wykrywania hazardu; 

d) Podawanie stawek i kursów. 

 

17.5. Obecnie profilujemy dane osobowe Użytkowników w następujących celach: 

  

a) Zapewnienie przedstawienia prawidłowej wersji geograficznej platformy. 

b) Zapewnienie prawidłowej wersji technicznej platformy. 

c) Zapewnienie prawidłowej wersji językowej platformy. 

d) Zapewnienie prawidłowych kursów. 

e) Zapewnienie prawidłowego wyświetlanego czasu na stronie. 

 

17.6. Kontakt 

Jeśli masz pytania dotyczące naszej witryny lub niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj 

się z nami bezpośrednio, wysyłając wiadomość e-mail na adres office@betx.com.pl, telefo-

nicznie (+48 575 501 035) lub pocztą na BETX POLSKA, UL.BATOREGO 5 43—300 BIELSKO-

BIAŁA. Upewnij się, że zapytanie jest jasne, szczególnie jeśli jest to prośba o informacje na 

temat przechowywania danych dotyczących Użytkownika (jak w sekcji 14 powyżej). 

 

18. Zmiany w naszej Polityce prywatności  

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności, jeśli okaże się to konieczne zgodnie z wymogami 

prawa. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane na naszej Stronie, a przy pierwszym 

korzystaniu z naszej strony, niniejsze warunki Polityki prywatności zostaną uznane za zaakcep-

towane. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco. 

 


