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Regulamin weryfikacji dokumentu tożsamości 

 

§ 1  

Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie: 

 

Usługodawca - IDENTT sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda 49/13, 

50-202 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 0000586371, NIP: 

8982215099, REGON 363017634. 

Regulamin - niniejszy dokument. 

Usługa – usługa utrzymywana przez Usługodawcę umożliwiająca przeprowadzenie procesu 

weryfikacji poprawności dokumentu tożsamości.  

Aplikacja - aplikacja mobilna o nazwie: SkyCash w ramach której udostępniona jest Usługa. 

Treść – każdy materiał tekstowy lub graficzny udostępniony przez Usługodawcy w Usługę. 

Urządzenie Mobilne - przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci 

internetowej korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS  i spełniające 

następujące wymagania:  

1. Android: 

● wersja systemu min 4.3, 

● kamera - min 1MPix, 

● opcjonalnie NFC 

2. iOS: 

● wersja systemu min 9.0, 

● urządzenie iPhone 5s lub nowsze 

 

Użytkownik – posiadacz Urządzenia Mobilnego korzystający z Usługi. 
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§ 2  

Postanowienia wstępne 

1. Przedmiotem regulacji Regulaminu są zasady korzystania z Usługi przez 

Użytkowników. 

2. Każdorazowe korzystanie z Usługi przez Użytkownika powinno być dokonywane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminu oraz zgodnie z 

powszechnie akceptowanymi normami społecznymi. 

3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za działanie lub brak 

działania systemów niezależnych od Usługodawcy takich jak działanie sieci Internet, 

innego oprogramowania zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym, programów 

odpowiedzialnych za dystrybucję i pobieranie Aplikacji.  

4. W momencie zaakceptowania Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Klientem 

zawiązuje się umowa o świadczenie Usług i korzystanie z Aplikacji. W momencie 

usunięcia Aplikacji z Urządzenia Mobilnego umowa ta rozwiązuje się. 

5. Użytkownik nie jest upoważniony do jakiejkolwiek samodzielnej ingerencji w Treść 

Usługi. 

 

§ 3 

 Rodzaje i zakres świadczonych usług 

idenTT Verification System dokonuje sprawdzenia poprawności dokumentu 

tożsamości na podstawie wykonanych przez Użytkownika zdjęć.  

 

§ 4 

 Warunki świadczenia usług 

Usługa jest dostępna w ramach Aplikacji. 

 

 

 

 

§ 5 
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 Warunki techniczne korzystania z danych i usług 

1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest: 

● instalacja Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym 

● połączenie z siecią Internet; 

2. Przy korzystaniu z Usługi zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków 

bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które  przerywają, 

niszczą lub ograniczają działanie Usługi lub infrastruktury technicznej albo w inny 

sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury 

technicznej systemu. 

3. Aby prawidłowo wykonać zdjęcie należy: 

● Zbliżyć telefon do dokumentu tak bardzo jak to możliwe bez utraty ostrości 

● Trzymać telefon prostopadle do dokumentu 

● Starać się unikać sytuacji, w której od powierzchni dokumentu odbija się 

światło. 

 

§ 6  

Reklamacje 

1. Reklamacje związane z dostępem do Usług lub z niepoprawnym działaniem Usługi 

zgłaszane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@skycash.com ze 

wskazaniem: 

● imienia i nazwiska zgłaszającego 

● adresu e-mail zgłaszającego 

● nazwy i wersji posiadanego systemu operacyjnego 

● daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą wystąpienia z reklamacją 

● opisu zgłaszanego problemu. 

 

2. Reklamacje są rozpatrywane przez IDENTT w ciągu 30 dni roboczych od daty 

zgłoszenia w/w danych. 

 

 

§ 7  

Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności 



ul. Księcia Witolda 49/13  
50-202 Wrocław, Poland 

www.identt.pl 
info@identt.pl 

 

4 

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe oraz wizerunek zawarte w dowodzie 

osobistym wyłącznie w celu weryfikacji dokumentu tożsamości zgodnie z przepisami 

ustawy o ochronie danych osobowych z zastosowaniem do tego celu odpowiednich 

zabezpieczeń.  

2. W celu wykonania usługi Usługodawca jako administrator danych osobowych 

przetwarza następujące dane: 

a) nazwisko 

b) imię (imiona) 

c) nazwisko rodowe 

d) imiona rodziców 

e) data i miejsce urodzenia 

f) płeć 

g) wizerunek twarzy 

h) numer pesel 

i) obywatelstwo 

j) seria i numer dowodu osobistego 

k) data wydania 

l) data ważności 

m) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty.  

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.). 

Na podstawie art. 32 wspomnianej ustawy każdy powierzający Usługodawcy swoje 

dane osobowe ma prawo do dostępu do treści tych danych i ich poprawiania, prawo 

uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych 

oraz prawo wniesienia żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych 

osobowych pisemnie na adres Usługodawcy. 

 

 

§ 8  

Pozostałe postanowienia 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach 
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pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny. 

2. Niniejszy Regulaminu jest udostępniony na stronie internetowej 

https://identt.pl/regulaminy/skycash w formie, która umożliwia jego pobranie, 

utrwalenie i wydrukowanie. 

3. Zmiany Regulaminu następują w ten sposób. Dalsze korzystanie z Aplikacji wymaga 

akceptacji zmiany Regulaminu Aplikacji Mobilnej. 

 

 

https://identt.pl/regulaminy/skycash

