POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność naszych klientów, i aby czuli się oni bezpieczni
korzystając z naszej witryny internetowej. Niniejsza Polityka wyraża nasze podejście do gromadzenia,
ochrony, ujawniania i wykorzystywania danych osobowych, zgodnie z przepisami brytyjskiej Ustawy o
ochronie danych (Data Protection Act 1998).
PRIVACY POLICY

We are committed to safeguarding the privacy of our customers and their use of our website. This
policy explains our treatment of the collection, protection, disclosure and use of your personal
information, which meets the requirements of the UK’s Data Protection Act 1998.
We collect and store information so as to conduct our business in accordance with the Money
Laundering Regulations 2007 and the Payment Services Regulations 2009; to prevent identity fraud;
and to maintain a record of you and your transactions with us as required by law and for the efficient
provision of our services to you.

The information which we collect
We may collect, store and use the following types of personal data:
(1) information supplied by you when you ask us or one of our registered agents to send
money;
(2) information about the transactions which you carry out with us;
(3) information which you provide in order to register with us, including information on
applications or other forms which you complete;
(4) information about you from third party sources such as government agencies, credit
rating agencies and other providers of public information, in order to verify your identity
and the information you supply to us.
(5) your bank card details for use in your future transactions.
Information about website visits
We may collect information about your computer and your visits to this website such as your IP
address, geographical location, browser type, referral source, length of visit and number of page
views. We may use this information for the detection of fraud, in the general administration of this
website, and to improve the website’s usability.
We use cookies (text files which enable the web server to identify and track the web browser) to
collect this information. Most browsers enable you to refuse to accept cookies. This will, however,
have a negative effect on the usability of many websites, including this one.
Use of your personal data
By using our money transfer services on-line or otherwise, you consent to the collection, storage and
transfer of the above information when you supply it, including its transfer to and retention in Poland.

In addition to the purposes explained above, we may use your personal information to gather
statistical information and to track activity on our website in order to improve delivery of our services
to you. We may send you by e-mail or text message information which we may think will be of interest
you.
We will not provide your personal information to any third parties (except a wholly owned subsidiary
company of One Money Mail Ltd) for the purpose of direct marketing without your express
permission.
Disclosure of information
In addition to the disclosure reasonably necessary for the purposes explained above, we may disclose
information about you:

(1) to the extent that we are required to do so by law;
(2) in connection with any current or prospective legal proceedings;
(3) in order to establish, exercise or defend our legal rights or obligations (including the
provision of information to assist in the prevention of fraud and money laundering or the
reduction of credit risk);
(4) to give effect to, administer or enforce a money transfer requested by you.
Security of your personal data
Once you have transmitted your personal information to us, we will use strict procedures and security
features to try to prevent unauthorized access to that information. We will store all the information
which you provide to us on our secure servers, and all electronic transactions you make will be
protected by SSL encryption.
We will take all reasonable precautions to prevent the misuse, loss or alteration of your personal
information. Although we will do our best to protect your personal information, it is possible that third
parties may use or attempt to use on-line your personal data which they have unlawfully acquired
from you. You should also be aware that, as with all on-line activity, the transmission of information
over the internet is not always entirely secure. You should ensure that you keep secret the security
information which we provide to you, and take all reasonable precautions to prevent its unauthorized
or fraudulent use.

Data Protection Act
The Data Protection Act 1998 gives you the right to obtain information held about you. Any access
request under the Act may be subject to a fee of L10 to meet our costs in providing you with the
information you have requested. You have the right to ask that we do not use your personal data for
marketing purposes. If you wish to do this, please do so by email to the contact address below.
This Privacy Policy governs One Money Mail Ltd trading as Funcik.co.uk and its websites only. We accept
no liability for the privacy policy of any other website to which ours may be linked.
Contacting us
If you have any questions relating to this privacy policy or any request relating to the protection or use
of your personal information, please write to us by email at legal@1mm.eu.

Gromadzimy i przechowujemy informacje tak, aby prowadzona przez nas działalność była zgodna z
Rozporządzeniem w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (Money Laundering Regulations 2007)
oraz Rozporządzeniem w sprawie usług płatniczych (Payment Services Regulations 2009); aby zapobiegać
kradzieżom danych osobowych; oraz aby przechowywać dane k lienta i historię przeprowadzanych przez
niego transakcji zgodnie z przepisami prawa, oraz aby udoskonalać dostarczane przez nas usługi.
Informacje, które gromadzimy
Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane osobowe następujących typów:
(1) informacje podane przez klienta w momencie, gdy wysyła on żądanie przekazu pieniężnego
osobiście lub za pośrednictwem jednego z zarejestrowanych pośredników;
(2) informacje na temat transakcji, które klient z nami przeprowadza;
(3) informacje, które klient przekazuje w celu rejestracji, w tym informacje zawarte we
wnioskach lub innych wypełnianych formularzach;
(4) informacje o kliencie pochodzące z zasobów osób trzecich, takich jak urzędy państwowe,
biura informacji kredytowych lub inne podmioty udzielające informacji publicznych, aby
zweryfikować tożsamość klienta i informacje przez niego podane;
(5) szczegółowe informacje o karcie bankomatowej klienta do wykorzystania na potrzeby
przyszły ch transakcji.
Informacje o odwiedzinach witryny internetowej
Możemy gromadzić informacje o komputerze klienta i jego odwiedzinach niniejszej witryny, takie jak
adres IP, lokalizacja, typ przeglądarki, źródło odesłania, czas trwania odwiedzin oraz liczba wyświetleń
strony. Takie informacje mogą być wykorzystane do wykrywania kradzieży danych, ogólnej administracji
niniejszą witryną internetową, jak również ulepszania jej funkcjonalności.
Aby zbierać takie informacje, korzystamy z plików cookie (plików tekstowych umożliwiających ser werowi
rozpoznanie przeglądarki i ustawień użytkownika). Większość przeglądarek daje klientowi możliwość
wyłączenia obsługi plików cookie. Wpły wa to jednak niekorzystnie na funkcjonalność wielu witryn, w tym
niniejszej.
Wykorzystanie danych osobistych
Korzystając z oferowanych przez nas usług przekazów pieniężnych w trybie on-line lub w inny sposób,
klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie powyższych informacji w
momencie ich udzielenia, w tym na przekazywanie ich do Polski i przechowywanie w Polsce.
Poza wyżej objaśnionymi celami, możemy także wykorzystywać dane osobiste klienta na potrzeby
gromadzenia danych statystycznych oraz śledzenia aktywności na naszej witrynie po to, aby podnosić
jakość dostarczanych przez nas usług. Klient może otrzymać od nas wiadomości e -mail lub wiadomości
tekstowe, które naszym zdaniem mogą go zainteresować.
Nie mamy zamiaru przekazywać danych osobistych klienta żadnym osobom trzecim (z wyjątkiem spółek
podlegającym całk owitej kontroli firmy One Money Mail Ltd), wykorzystującym je w celach marketingu
bezpośredniego bez wyraźnej zgody klienta.
Ujawnianie informacji
Poza uzasadnionymi przypadkami, gdy konieczne jest ujawnienie informacji ze względów objaśn ionych
powyżej, możemy ujawnić informacje dotyczące klienta:
(1) w zakresie, w którym jesteśmy upoważnieni do tego przez przepisy;
(2) w związku z jakimkolwiek bieżącym lub przyszły m postępowaniem prawnym;;
(3) aby ustanowić nasze prawa lub obowiązki wynikające z przepisów prawa, korzystać z nich lub
bronić ich (włączając dostarczanie informacji pomocnych przy zapobieganiu nadużyciom i
praniu brudnych pieniędzy lub ograniczaniu ryzyka kredytowego);
(4) przyjęcia, administrowania i skutecznego przeprowadzenia transakcji przekazu pieniężnego, z
żądaniem którego występuje klient.
Bezpieczeństwo danych osobistych
Po przekazaniu nam przez klienta danych osobistych będziemy przestrzegać ścisły ch procedur i
wykorzystywać narzędzia bezpieczeństwa, aby zapobiegać niepożądanemu dostępowi do tych informacji.
Wszystkie informacje, których dostarcza nam klient, będą przechowywane na naszych zabezpieczonych
serwerach, a wszelkie transakcje elektroniczne, które przeprowadza klient, będą chronione z
zastosowaniem szyfrowania SSL.

Podejmiemy wszelkie uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nadużyciom, utracie lub
modyfikacji danych osobistych udzielonych przez klienta. Pomimo tego, że dołożymy wszelkich starań,
aby chronić dane osobiste, istnieje możliwość, że osoby trzecie będą mogły wykorzystywać lub próbować
wykorzystać w trybie on-line bezprawnie zdobyte dane osobiste o kliencie. Należy również zdawać sobie
sprawę z tego, że, podobnie jak w przypadku wszelk ich czynności wykonywanych w trybie on-line,
przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie zawsze zapewnia pełny poziom
bezpieczeństwa. Należy się zatem upewnić, że informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczane
klientowi nie zostały ujawnione, oraz że podjęto wszelkie uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby
zapobiec niepożądanemu lub nieuczciwemu wykorzystaniu tych informacji.
Ustawa o ochronie danych
Ustawa o ochronie danych daje klientowi prawo wglądu do informacji zebranych na jego temat. Za
każdym razem, gdy klient występuje z żądaniem dostępu na podstawie Ustawy, czynność taka może
podlegać opłacie w wysokości L10 tytułem pokrycia ponoszonych przez nas kosztów udzielenia klientowi
tychże informacji. Klient ma prawo zastrzec, że nie życzy sobie wykorzystywania swoich danych
osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku prosimy go o kontakt pod adresem podanym
poniżej.
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie firmy One Money Mail Ltd działającej jako Funcik.co.uk
oraz związanych z nią witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności
jakiejkolwiek innej witryny internetowej, na której znalazł się odnośnik do naszej witryny.
Kontakt z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności lub jakichkolwiek zapytań
związanych z ochroną lub wykorzystaniem udzielonych danych osobistych, prosimy o kontakt pod
adresem legal@1mm.eu.

