
Regulamin korzystania z usługi Uwierzytelniania Biometrycznego w ramach Konta Alipay i/lub Alipay Wallet 

(Wrzesień 2021)  

 
1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) reguluje oraz ma zastosowanie do używania Twoich informacji 

biometrycznych jako sposobu uwierzytelniania („Uwierzytelnianie Biometryczne”) w związku z Twoim 
dostępem i korzystaniem z rozwiązania Alipay Wallet i/lub Konta Alipay, w tym w związku z transakcjami 
dokonywanymi na Stronie Operatora Platformy („Dozwolone Cele”), dostarczanych lub zapewnianych przez 
Alipay (Europe) Limited S.A. („Alipay” oraz „my”). Przechodząc przez proces rejestracji w celu korzystania z 
Uwierzytelniania Biometrycznego albo korzystając z Uwierzytelniania Biometrycznego, akceptujesz oraz 
zgadzasz się na treść niniejszego Regulaminu. Jeśli nie akceptujesz treści niniejszego Regulaminu, prosimy o 
zakończenie korzystania z Uwierzytelniania Biometrycznego.   

2. Uwierzytelnianie Biometryczne jest metodą dzięki której możesz skorzystać ze swoich informacji 
biometrycznych (odnoszących się do unikalnych cech fizjologicznych, które mogą być wykorzystane do 
odróżniania poszczególnych osób, takich jak np. mapy twarzy, odciski palców itd.) zarejestrowanych na 
Twoim urządzeniu mobilnym, która może zostać wykorzystana jako metoda uwierzytelnienia potwierdzająca 
Twoją tożsamość w związku z Dozwolonymi Celami.  

3. Potwierdzasz, że masz świadomość oraz zgadzasz się na to, że aby korzystać z Uwierzytelniania 
Biometrycznego: 
a. musisz być aktualnym użytkownikiem Konta Alipay lub Alipay Wallet;   
b. musisz korzystać z Konta Alipay lub Alipay Wallet na urządzeniu mobilnym, które wspiera funkcję 

biometrycznego rozpoznawania; 
c. będziesz musiał aktywować odpowiednią funkcję biometrycznego rozpoznawania (np. rozpoznawanie 

twarzy lub odcisków palców) na swoim urządzeniu mobilnym oraz zarejestrować przynajmniej jedną 
odpowiednią funkcję rozpoznawania biometrycznego w celu kontroli dostępu do swojego urządzenia 
mobilnego;  

d. będziesz musiał przejść przez proces rejestracji i aktywacji, aby wybrać korzystanie z informacji 
biometrycznych, które przechowujesz na swoim urządzeniu mobilnym na potrzeby Dozwolonych Celów; 
po pomyślnym przejściu przez proces rejestracji i aktywacji, odpowiednie informacje biometryczne 
przechowywane na Twoim urządzeniu mobilnym będą wykorzystywane jako forma uwierzytelniania, 
której będziemy od Ciebie wymagać w związku z Dozwolonymi Celami; 

e. musisz upewnić się, że na potrzeby Dozwolonych Celów na Twoim urządzeniu mobilnym 
przechowywane są wyłącznie Twoje informacje biometryczne oraz, że na Twoim urządzeniu mobilnym 
nie przechowujesz informacji biometrycznych dotyczących innej osoby oraz, że rozumiesz, iż po 
pomyślnym przejściu przez proces rejestracji i aktywacji Uwierzytelniania Biometrycznego na Twoim 
urządzeniu mobilnym, każda informacja biometryczna, która jest przechowywana na Twoim urządzeniu 
mobilnym może zostać wykorzystana na potrzeby Dozwolonych Celów;  

f. nie powinieneś korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy w procesie uwierzytelniania jeśli posiadasz 
identyczne rodzeństwo bliźniacze; w takim przypadku rekomendujemy korzystanie z innych metod 
uwierzytelniania, które udostępniamy, takich jak: hasło Konta Alipay lub Alipay Wallet oraz hasło 
jednorazowe (OTP), które jest przesyłane na numer telefonu, który został u nas zarejestrowany; 

g. nie powinieneś podejmować żadnych czynności, które będą wyłączać funkcje Twojego urządzenia 
mobilnego oraz/lub nie powinieneś zgadzać się na żadne ustawienia Twojego urządzenia mobilnego, 
które będą negatywnie ingerować w bezpieczeństwo wykorzystywania biometrycznych informacji na 
Twoim urządzeniu w celu korzystania z Uwierzytelniania Biometrycznego (np. wyłączenie funkcji 
„rozpoznawania uwagi” dla rozpoznawania twarzy); 

h. powinieneś dbać o bezpieczeństwo Twojego urządzenia mobilnego;   
i. po zalogowaniu do Konta Alipay lub Alipay Wallet, nie pozostawiaj swojego urządzenia mobilnego bez 

nadzoru oraz nie pozwalaj aby ktokolwiek inny korzystał z Twojego urządzenia mobilnego; 



j. po tym jak zakończysz korzystanie z usług powinieneś wylogować się z Konta Alipay lub Alipay Wallet 
oraz w szczególności nie powinieneś pozostawiać Konta Alipay lub Alipay Wallet działającego w tle bez 
wcześniejszego wylogowania się (np. podczas pracy wielozadaniowej lub korzystając z innych aplikacji);  

k. powinieneś stosować się do wszystkich wymogów bezpieczeństwa, które dostarczył producent systemu 
operacyjnego Twojego urządzenia mobilnego, odnoszących się do Twojego korzystania z Konta Alipay 
lub Alipay Wallet lub Twojego urządzenia mobilnego;  

l. powinieneś podjąć wszelkie odpowiednie i rozsądne środki w celu skanowania Twojego urządzenia 
mobilnego pod kątem obecności wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania; 

m. powinieneś zadbać o bezpieczeństwo swoich danych do logowania (włączając w to nazwę użytkownika 
oraz hasło) których używasz do rejestracji swoich informacji biometrycznych na Twoim urządzeniu 
mobilnym;   

n. możesz być odpowiedzialny za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze (lub/oraz inne aktywności) 
zrealizowane za pośrednictwem Twojego Konta Alipay lub Alipay Wallet jeśli nie zadbałeś o 
bezpieczeństwo swojego urządzenia mobilnego  i nie przestrzegałeś środków ostrożności, które 
zalecamy Ci podejmować, włączając te, które zostały wskazane w niniejszym Regulaminie, lub gdy 
informacje biometryczne przechowywane na Twoim urządzeniu mobilnym nie dotyczą Ciebie w sytuacji 
gdy aktywowałeś taką metodę uwierzytelniania na swoim urządzeniu mobilnym lub na swoim Koncie 
Alipay lub Alipay Wallet;   

o. jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny wprowadził swoje informacje biometryczne do Twojego 
mobilnego urządzenia, lub w sytuacji gdy Twoje mobilne urządzenie zostało zagubione lub skradzione, 
musisz niezwłocznie poinformować nas o tym dzwoniąc pod podany przez nas numer.  

4. Nie możesz korzystać z Uwierzytelniania Biometrycznego na jakimkolwiek urządzeniu lub systemie 
operacyjnym, który został zmodyfikowany w sposób wykraczający poza konfigurację wspieraną i 
gwarantowaną przez dostawcę urządzenia mobilnego lub systemu operacyjnego. Odnosi się to w szczególności 
do urządzeń, w których zostały złamane zabezpieczenia oprogramowania poprzez tzw. „jail-break” lub 
„rootowanie”. Urządzenie, które zostało poddane „jail-break’owi lub „rootowaniu” to urządzenie, na którym 
zostały usunięte ograniczenia wprowadzone przez dostawcę urządzenia mobilnego lub jego producenta bez 
ich wcześniejszej zgody. Korzystanie z Uwierzytelniania Biometrycznego na urządzeniu, które zostało poddane 
„jail-break’owi lub „rootowaniu” może powodować złamanie jego środków bezpieczeństwa i prowadzić do 
oszukańczych transakcji. Korzystanie z Uwierzytelniania Biometrycznego na urządzeniu, które zostało poddane 
„jail-break’owi lub „rootowaniu” odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko, a Alipay nie będzie odpowiedzialne za 
jakiekolwiek straty lub inne skutki poniesione lub doznane przez Ciebie w rezultacie takiego korzystania.  

5. W dalszym ciągu będziesz miał możliwość uzyskania dostępu oraz korzystania z Alipay Wallet i/lub Konta 
Alipay, w tym w związku z transakcjami dokonywanymi na Stronie Operatora Platformy, za pomocą swojej 
nazwy użytkownika Alipay Wallet lub Konta Alipay oraz swojego hasła, a także innych metod uwierzytelniania, 
które udostępniamy.  

6. Za każdym razem, gdy Konto Alipay lub Alipay Wallet rozpozna korzystanie z informacji biometrycznych 
zarejestrowanych na Twoim urządzeniu mobilnym, na którym aktywowałeś Uwierzytelnianie Biometryczne, 
do Dozwolonych Celów (w tym autoryzacji Transakcji Płatniczych oraz innych aktywności w ramach Konta 
Alipay lub Alipay Wallet), uznaje się, że otrzymałeś dostęp i/lub korzystasz z Konta Alipay lub Alipay Wallet 
oraz/lub zlecasz dokonanie Transakcji Płatniczej lub innej aktywności, z zastrzeżeniem ewentualnych 
dodatkowych metod uwierzytelniania, których zażądamy.   

7. Potwierdzasz, że jesteś świadomy tego, że uwierzytelnianie jest przeprowadzane przez Alipay poprzez 
współdziałanie z modułem uwierzytelniania informacji biometrycznych znajdującym się w Twoim urządzeniu 
mobilnym oraz zgadzasz się na przeprowadzenie procesu uwierzytelniania. Potwierdzasz, iż rozumiesz, że 
moduł uwierzytelniania informacji biometrycznych znajdujący się w Twoim urządzeniu mobilnym nie jest 
dostarczany przez Alipay, a my w żadnym stopniu nie udzielamy jakiejkolwiek gwarancji i nie przyjmujemy na 
siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpieczeństwo funkcji uwierzytelniania informacji 
biometrycznych Twojego urządzenia oraz za to czy działa ona w sposób, w jaki przedstawia to producent 
urządzenia.  



8. Możesz w każdym momencie dezaktywować Uwierzytelnianie Biometryczne przechodząc do menu Ustawień 
w Koncie Alipay lub Alipay Wallet po tym, jak się zalogujesz.  

9. W sytuacji gdy poinformujesz nas, że bezpieczeństwo Twoich informacji biometrycznych zostało naruszone, 
możemy od Ciebie wymagać powtórnej rejestracji Twoich informacji biometrycznych lub zaprzestania 
korzystania z Uwierzytelniania Biometrycznego.  

10. Oświadczasz, że masz świadomość oraz zgadzasz się, że w celu Uwierzytelniania Biometrycznego, korzystanie 
i przetwarzanie Twoich informacji biometrycznych będzie przeprowadzane wyłącznie na Twoim urządzeniu 
mobilnym oraz jego systemie operacyjnym, a ani my, ani Alipay Wallet lub Konto Alipay nie będziemy mieć 
dostępu do Twoich informacji biometrycznych.  

11. Oświadczasz, że rozumiesz potrzebę ochrony bezpieczeństwa Twojego urządzenia mobilnego oraz, że jesteś 
odpowiedzialny za każde korzystanie z mobilnego urządzenia (niezależnie od tego czy było ono przez Ciebie 
autoryzowane czy też nie) w związku z Uwierzytelnianiem Biometrycznym.  

12. Dodatkowo oraz bez uszczerbku dla jakiegokolwiek zastrzeżenia lub wyłączenia odpowiedzialności zawartego 
w Regulaminie Użytkownika Alipay Wallet lub Regulaminie Użytkownika Konta Alipay Europa (w zależności 
od przypadku):  
a. Nie będziemy odpowiedzialni za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią szkodę, która może być 

wywołana przez lub w związku z poziomem zabezpieczeń zewnętrznych procedur, metod lub środków 
komunikacji wykorzystywanych w związku z lub koniecznych dla aktywacji oraz korzystania z 
uwierzytelniania za pomocą informacji biometrycznych, z uwagi na to że opierają się one przede 
wszystkim na wyborach i implementacji dokonanej przez producenta urządzenia lub producentów 
oprogramowania i systemów operacyjnych użytkowanych na urządzeniu;  

b. Nie oświadczamy, ani nie gwarantujemy, że Uwierzytelnianie Biometryczne będzie dostępne w każdym 
momencie lub będzie działać z każdym elektronicznym sprzętem, oprogramowaniem lub w ramach 
każdej infrastruktury.  

c. W możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, my oraz podmioty z 
nami powiązane nie będziemy odpowiedzialni za jakąkolwiek stratę, roszczenia, koszty oraz wydatki, lub 
szkody, które poniosłeś w związku z korzystaniem lub próbą skorzystania z Uwierzytelniania 
Biometrycznego lub Twoimi instrukcjami, lub jakąkolwiek nieautoryzowaną transakcją lub aktywnością 
dokonywaną poprzez lub dokonywaną w związku z Uwierzytelnianiem Biometrycznym oraz zgadzasz się 
na ponoszenie wszelkiego ryzyka, które może być z tym związane.  

d. Jesteś zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, roszczenia, 
postępowania sądowe, straty, szkody lub wydatki (włączając w to wszelkie koszty prawne na zasadach 
odszkodowania), w rozsądnej wysokości i niezależnie od przyczyny ich powstania (za wyjątkiem 
wszelkich bezpośrednich strat lub szkód spowodowanych zaniedbaniem lub niewłaściwym 
postępowaniem z naszej strony), które mogą zostać przez nas poniesione podczas świadczenia na Twoją 
rzecz usługi Uwierzytelniania Biometrycznego i powstać w związku z niewłaściwym korzystaniem z 
Uwierzytelniania Biometrycznego lub w związku z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

13. Możemy wprowadzić zmiany do niniejszego regulaminu poprzez udostępnienie zaktualizowanej wersji 
regulaminu na Stronie Operatora Platformy w sytuacji gdy: zostaną wprowadzone zmiany w przepisach 
prawnych, regulacjach lub pojawi się nowe orzecznictwo, zajdą zmiany w praktykach rynkowych lub 
warunkach gospodarczych, zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Uwierzytelniania 
Biometrycznego, zajdą zmiany w wymogach prowadzenia działalności gospodarczej przez Alipay lub zajdzie 
konieczność zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi lub regulacjami. Poinformujemy 
Cię o tych zmianach poprzez Stronę Operatora Platformy. O ile nie wskażemy inaczej, zmiany te staną się 
skuteczne natychmiastowo. Jeśli nie będziesz chciał zaakceptować przedstawionych zmian, możesz 
dezaktywować Uwierzytelnianie Biometryczne w Twoim Koncie Alipay/ Alipay Wallet, przed tym jak 
zaproponowane zmiany wejdą w życie.  

14. Niniejszy Regulamin należy stosować łącznie z Regulaminem Użytkownika Konta Alipay Europa oraz 
Regulaminem Użytkownika Alipay Wallet Europa (w zależności od przypadku) (dostępne na 
https://global.alipay.com/docs/ac/Platform/grbv2q7a  https://global.alipay.com/docs/ac/Platform/bnt0sw ). 

https://global.alipay.com/docs/ac/Platform/grbv2q7a
https://global.alipay.com/docs/ac/Platform/bnt0sw


 
Wskazane poniżej terminy mają znaczenie określone w niniejszym Regulaminie: 

„Konto Alipay” ma znaczenie nadane w Regulaminie Użytkownika Konta Alipay Europa. 

„Alipay Wallet” ma znacznie nadane w Regulaminie Użytkownika Alipay Wallet Europa.  

„Strona Operatora Platformy” oznacza stronę internetową lub aplikację mobilną, przez którą można dokonać 

zakupu towarów lub usług od grupy spółek AliExpress oraz przez którą użytkownik może m.in. zarejestrować 

się i założyć Konto Alipay i/lub Alipay Wallet.  

 


