
Regulamin korzystania z Kart 
płatniczych Conotoxia Sp. z o.o.   
w ramach Fitbit Pay



2

Regulamin korzystania z Kart płatniczych Conotoxia Sp. z o.o.   
w ramach Fitbit Pay

Regulamin korzystania z Kart płatniczych Conotoxia 
Sp. z o.o.  w ramach Fitbit Pay

Definicje

1. Aplikacja aplikacja udostępniona przez Cinkciarz.pl, 
zainstalowana na urządzeniu mobilnym, 
umożliwiająca Posiadaczowi podgląd reali- 
zacji Transakcji Płatniczych oraz danych 
Karty

2. Aplikacja Fitbit aplikacja umożliwiająca dodawanie, prze- 
chowywanie i używanie Tokenów  
w Urządzeniu mobilnym

3. Fitbit Fitbit International Limited, z siedzibą przy 
76 Lower Baggot Street, Dublin 2, Irlandia, 
świadcząca usługę Fitbit Pay

4. Fitbit Pay usługa oferowana przez Fitbit, umożliwiająca 
rejestrację Karty w Urządzeniu mobilnym 
oraz dokonywanie transakcji za pomocą 
Tokena. Usługa świadczona jest na podstawie 
odrębnej umowy zawieranej przez dostawcę 
usługi Fitbit Pay i Posiadacza

5. Cinkciarz.pl Cinkciarz.pl sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej 
Górze, 65-427, ul. Wrocławska 17B, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000364722, 
NIP: 9291830388, REGON: 080465538, adres 
e-mail: kontakt@cinkciarz.pl działająca  
w zakresie świadczenia Usług, w tym również 
usług wydawania Kart i wykonywania 
Transakcji Płatniczych jako agent Conotoxia 
w imieniu i na rzecz Conotoxia

6. Conotoxia Conotoxia sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej 
Górze, 65-427, ul. Wrocławska 17B, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział

mailto:kontakt%40cinkciarz.pl?subject=


3

Regulamin korzystania z Kart płatniczych Conotoxia Sp. z o.o.   
w ramach Fitbit Pay

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego pod numerem KRS: 0000498818, 
NIP: 9291858406, REGON: 081192479, 
adres e-mail: contact@conotoxia.com, 
podlegająca nadzorowi i posiadająca 
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego  
na świadczenie usług płatniczych  
w charakterze krajowej instytucji płatniczej, 
wpisana do prowadzonego przez ten organ 
rejestru usług płatniczych pod numerem 
IP30/2015. Conotoxia jest wydawcą Karty  
w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych

7. Karta karta płatnicza wydawana na podstawie 
Regulaminu wydawania i korzystania z kart 
płatniczych, który można znaleźć tutaj.

8. Karta domyślna wskazany przez Posiadacza Token domyślnie 
używany do płatności za pomocą Fitbit Pay

9. NFC/Technologia NFC technologia bezprzewodowa, umożliwiająca 
transmisję danych na bliskie odległości

10. Token unikalny ciąg cyfr będący odpowiednikiem 
Karty dodanej do Urządzenia mobilnego, 
tworzony w momencie rejestracji Karty w 
Aplikacji Fitbit, dostępny dla Posiadacza do 
użycia na Urządzeniu mobilnym

11. Transakcja transakcja Płatnicza Kartą wykonana  
z użyciem Fitbit Pay

12. Urządzenia mobilne urządzenia marki Fitbit, za pomocą których 
możliwe jest dokonywanie płatności Fitbit 
Pay

13. Uwierzytelnienie proces weryfikacji tożsamości Posiadacza 
oraz możliwości przeprowadzenia Transakcji

mailto:contact%40conotoxia.com?subject=
https://cinkciarz.pl/files/regulamin/regulamin_wydawania_i_korzystania_z_kart_platniczych.pdf
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§ 1

Wstęp

1. Wszelkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w sekcji Definicje 
(powyżej), w Regulaminie wydawania i korzystania z kart płatniczych lub w Regulaminie 
Usług Płatniczych “przekazy pieniężne”, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w tym w zakresie zasad 
składania reklamacji, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia: 

a. Regulaminu wydawania i korzystania z kart płatniczych, 
b. Regulaminu Usług Płatniczych “Przekazy pieniężne”

3. „Regulamin korzystania z kart płatniczych Conotoxia Sp. z o.o. w ramach Fitbit Pay” (dalej 
„Regulamin”) określa zasady dotyczące korzystania przez Posiadacza z funkcjonalności 
odwzorowania Karty za pośrednictwem Fitbit Pay. 

§ 2

Usługa Fitbit Pay

1. Fitbit Pay umożliwia Posiadaczom rejestrację Kart w Urządzeniu mobilnym przy pomocy 
Aplikacji Fitbit, zamianę ich na Token oraz dokonywanie Transakcji w podmiotach 
akceptujących płatności z wykorzystaniem kart płatniczych wydanych we współpracy 
z Organizacją płatniczą. 

2. Do Urządzenia mobilnego mogą zostać dodane Karty wymienione tutaj.

§ 3

Zasady rejestracji Kart płatniczych

1. Z Fitbit Pay może korzystać Posiadacz, który dysponuje Urządzeniem mobilnym. 

2. Posiadacz może zarejestrować Kartę w Urządzeniu mobilnym przy pomocy Aplikacji 
Fitbit oraz dokonywać Transakcji, jeśli: 

a. posiada zarejestrowany w Conotoxia numer telefonu komórkowego, 
b. posiada Aplikację Fitbit oraz  Urządzenie mobilne, 
c. ustawił hasło do płatności Fitbit Pay na Urządzeniu mobilnym, 
d. zaakceptował niniejszy Regulamin oraz warunki korzystania z Aplikacji Fitbit 

określone przez dostawcę Fitbit Pay. 

https://cinkciarz.pl/karty-wielowalutowe#cards_features_cta
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3. Rejestracja Karty płatniczej w Urządzeniu mobilnym przy pomocy Aplikacji Fitbit  
następuje na zlecenie Posiadacza po podaniu przez niego danych Karty płatniczej: 
numeru Karty, daty ważności, kodu CVV2/CVC2 oraz Uwierzytelnieniu poprzez 
wprowadzenie w Aplikacji Fitbit unikalnego, jednorazowego kodu weryfikacyjnego (ciąg 
znaków) generowanego przez Organizację płatniczą, przekazywanego w wiadomości 
SMS na numer telefonu komórkowego zarejestrowanego w Conotoxia. 

4. Aby możliwe było pełne korzystanie z karty, w momencie rejestracji karta powinna mieć 
odblokowane transakcje na odległość oraz transakcje zagraniczne.

5. Jedna Karta może być zarejestrowana jednocześnie na wielu Urządzeniach mobilnych. 

§ 4

Transakcje 

1. Posiadacz może przy użyciu Fitbit Pay realizować Transakcje do wysokości limitów 
ustalonych dla poszczególnych Kart, wynikających z odrębnych regulacji wiążących 
Posiadacza z Conotoxia, wymienionych w § 1 ust. 2. 

2. Udzielenie przez Posiadacza zgody na realizację Transakcji (autoryzacja) następuje 
poprzez zbliżenie Urządzenia mobilnego do czytnika zbliżeniowego oraz podanie hasła 
do płatności Fitbit Pay. Po podaniu hasła, dokonywanie płatności jest możliwe przez  
24 godziny lub do momentu zdjęcia Urządzenia mobilnego z ręki. 

3. Jeżeli na Urządzeniu mobilnym zarejestrowana jest więcej niż jedna Karta, Posiadacz 
przed dokonaniem Transakcji może wybrać Token, którym zamierza dokonać Transakcji. 
W przypadku braku wyboru, Transakcja wykonana zostanie z użyciem Karty domyślnej. 

4. Posiadacz ma dostęp w ramach Fitbit Pay do historii zawierającej ostatnie Transakcje 
dokonane z wykorzystaniem Fitbit Pay. Pełna historia Transakcji dokonanych przy użyciu 
Karty dostępna jest po zalogowaniu do portalu Cinkciarz.pl lub Aplikacji.

§ 5

Obowiązki Posiadacza korzystającego z Fitbit Pay 

Posiadacz jest obowiązany do: 

a. właściwego zabezpieczenia Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Token, 
przed zagubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem, 

b. niezwłocznego poinformowania Conotoxia o fakcie nieuprawnionego pozyskania 
danych niezbędnych do korzystania z Fitbit Pay lub nieuprawnionego użycia Fitbit 
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Pay,
c. niezwłocznego poinformowania Conotoxia o fakcie utraty, zniszczenia, kradzieży, 

przywłaszczenia, nieuprawnionego dostępu lub nieuprawnionego użycia Urządzenia 
mobilnego, na którym znajduje się Token, 

d. niezwłocznego zgłaszania do Conotoxia wszelkich niezgodności i nieprawidłowości 
w zakresie Transakcji dokonanych przy użyciu Fitbit Pay.

Zgłoszenia, o którym mowa w ust. b. - d. powyżej, Posiadacz dokonuje telefonicznie 
(dzwoniąc na numer wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie www.cinkciarz.pl  
lub www.conotoxia.com) lub w formie elektronicznej (wiadomość email przesłana  
na adres e-mail wskazany na stronie www.cinkciarz.pl oraz www.conotoxia.com  
w zakładce „Kontakt”).

§ 6

Usunięcie Tokena i zastrzeżenie Karty płatniczej 

1. Usunięcie przez Posiadacza Tokena z Urządzenia mobilnego dotyczy wyłącznie 
usuwanego Tokena na danym Urządzeniu mobilnym i oznacza rezygnację Posiadacza  
z korzystania z Fitbit Pay na danym Urządzeniu mobilnym. Zastrzeżenie Karty płatniczej 
wymaga oddzielnej dyspozycji, zgodnie z postanowieniami regulaminu wymienionego  
w § 1 ust. 2 lit. a.

2. W przypadku zgłoszenia przez Posiadacza utraty Urządzenia mobilnego, na którym 
znajduje się Token, niezbędne jest udzielenie informacji identyfikujących Posiadacza.

3. Zgłoszenie przez Posiadacza faktu utraty, zniszczenia, kradzieży, przywłaszczenia, 
nieuprawnionego dostępu lub nieuprawnionego użycia Urządzenia mobilnego,  
na którym znajduje się Token, skutkuje usunięciem wszystkich Tokenów znajdujących się 
na danym Urządzeniu mobilnym.

4. W przypadku zastrzeżenia Karty płatniczej, Conotoxia dokona usunięcia wszystkich 
powiązanych z zastrzeganą Kartą płatniczą Tokenów ze wszystkich Urządzeń mobilnych 
Posiadacza. 

5. W przypadku wznowienia Karty, wznowiony Token jest automatycznie aktywowany  
w Urządzeniu mobilnym z momentem aktywacji wznawianej Karty.

6. Conotoxia ma prawo zablokować Token, uniemożliwiając korzystanie z niego,  
w przypadkach określonych we właściwych regulaminach jako odpowiednich  
dla zablokowania Karty płatniczej, o których mowa w § 1 ust. 2, a ponadto w następujących 
przypadkach: 

a. uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego użycia Tokena, 
b. uzasadnionej obiektywnej przyczyny związanej z bezpieczeństwem Tokena.

Conotoxia poinformuje Posiadacza niezwłocznie o dokonanej zmianie, jej przyczynie  

http://www.cinkciarz.pl
http://www.conotoxia.com
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oraz o możliwych dalszych krokach, chyba że takie poinformowanie będzie  
nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy innych przepisów.

§ 7

Opłaty za korzystanie z Fitbit Pay 

1. Conotoxia nie pobiera dodatkowych opłat za korzystanie z Fitbit Pay, poza opłatami 
określonymi w Tabeli opłat i prowizji właściwej dla korzystania z Karty. Tabela opłat  
i prowizji znajduje się tutaj.

2. Akceptanci mogą pobierać niezależnie od Conotoxia opłaty z tytułu Transakcji 
dokonanych przy użyciu Fitbit Pay.

§ 8

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana Regulaminu jest możliwa, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z niżej wymienionych 
ważnych przyczyn: 

a. wprowadzenie, zmiana lub uchylenie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa - wpływających na wzajemne prawa i obowiązki Conotoxia i Posiadacza, 

b. wydanie rekomendacji, zaleceń lub stanowisk przez uprawnione organy nadzorujące 
działalność Conotoxia lub europejskie organy nadzoru, wpływających na wzajemne 
prawa i obowiązki Conotoxia i Posiadacza, 

c. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się postanowienia 
Regulaminu,

d. wprowadzenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo korzystania przez 
Posiadacza z usług opisanych w Regulaminie, 

e. zmiany w systemie informatycznym Conotoxia wynikające z rozwoju 
technologicznego, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki Conotoxia  
i Posiadacza, 

f. zmiany sposobu świadczenia usługi Fitbit Pay przez dostawcę tej usługi  
lub Organizację płatniczą, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki Conotoxia 
i Posiadacza, przy czym każda zmiana Regulaminu nastąpi w zakresie wynikającym 
z zaistniałej przyczyny. 

2. Conotoxia informuje o wprowadzanych zmianach Regulaminu nie później niż 2 miesiące 
przed datą ich wejścia w życie. 

3. Przekazując informacje o zmianach Regulaminu Conotoxia wskazuje Posiadaczowi, iż brak 
sprzeciwu Posiadacza wobec wprowadzanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem 

https://cinkciarz.pl/karty-wielowalutowe/cennik
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na nie zgody, oraz że: 

a. Posiadacz ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, zakończyć korzystanie  
z usługi Fitbit Pay ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. 

b. w przypadku gdy Posiadacz zgłosi sprzeciw ale nie zakończy korzystania z usługi 
Fitbit Pay, usługa ta zostanie zakończona z dniem poprzedzającym dzień wejścia  
w życie zmian, bez ponoszenia opłat.

4. Przekazywanie informacji o zmianach Regulaminu następuje w jednej z następujących 
form:

a. na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Posiadacza, wskazany  
w procesie rejestracji; odebranie wiadomości przez system teleinformatyczny 
poczty elektronicznej Posiadacza jest traktowane jako stworzenie Posiadaczowi 
możliwości do zapoznania się z wiadomością, o czym Posiadacz jest informowany 
w treści wiadomości; 

b. pocztą tradycyjną, na adres zamieszkania (siedziby) wskazany w procesie rejestracji.

5. W przypadku zaprzestania świadczenia usług Fitbit Pay przez Fitbit lub zaprzestania 
współpracy między nim a Conotoxia, obowiązki Conotoxia wynikające z wcześniej 
zleconych Transakcji zostaną wykonane zgodnie z treścią Regulaminu wydawania  
i korzystania z Kart Płatniczych.

6. Pytania dotyczące działania Fitbit Pay lub Aplikacji Fitbit należy kierować do Fitbit. 

7. Administratorem danych osobowych Posiadacza jest odpowiednio Conotoxia  
w odniesieniu do danych związanych z korzystaniem z Karty oraz Fitbit w odniesieniu 
do danych związanych z korzystaniem z Aplikacji Fitbit. Conotoxia oraz Fitbit pozostają 
niezależnymi od siebie administratorami danych osobowych Posiadacza. Informacje 
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Conotoxia znajdują się  
na tej stronie. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Fitbit 
znajdują się tutaj. 

8. Posiadacz akceptuje niniejszy Regulamin podczas pierwszej rejestracji Karty z użyciem 
Aplikacji Fitbit. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie w relacji 
między Posiadaczem a Conotoxia.

https://myhelp.fitbit.com/s/home?language=en_US
https://cinkciarz.pl/o-nas/polityka-prywatnosci
https://www.fitbit.com/global/eu/legal/privacy-policy

