Załącznik nr 2
Regulamin płatności online
1. Płatność online
1.1. Sklep
Internetowy
„Yellowteam”
dostępny
pod
adresem
internetowym
http://www.yellowteam.pl/products/ (zwany dalej Sklepem) i prowadzony przez
Yellowteam sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000443612, adres siedziby: ul. Kamienna 12, 31-403 Kraków, NIP: 6762460625, REGON:
122746297, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł, umożliwia dokonywanie
płatności online.
1.2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl (zwanego
dalej dotpay.pl), powadzony przez Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP
6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości
wniesionym,, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i
rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września
2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze
Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3.
września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług
płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/.
1.3. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
1.4. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
1.4.1.internetowy przelew bankowy – PayByLink (informacja na stronie
https://www.dotpay.pl/metody-platnosci/pay-by-link/)
1.5. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie
Dotpay
dostępny
pod
adresem:
https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay
_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
2. Ochrona danych osobowych
2.1. Odnośnie ochrony danych osobowych korzystających ze Sklepu zastosowanie mają
postanowienia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „YELLOWTEAM” w pkt 12 Obowiązek
informacyjny (RODO) oraz Polityka prywatności https://studiovintage.pl/regulamin i
https://studiovintage.pl/polityka-prywatnosci
2.2. Odnośnie ochrony danych osobowych korzystających z dotpay.pl zastosowanie mają Polityka
prywatności
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