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Wprowadzenie

Polityka Zetly OÜ dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznania swojego klienta 

(zwana dalej „Polityką AML i KYC”) ma na celu zapobieganie i łagodzenie możliwego ryzyka 

związanego z zaangażowaniem Tokena ZET w jakąkolwiek nielegalną działalność.

Istniejące przepisy wymagają wdrożenia przez Zetly OÜ jasnych i skutecznych procedur 

zapobiegania przestępstwom, takim jak – w szczególności, ale nie wyłącznie – pranie 

pieniędzy, finansowanie terroryzmu, handel narkotykami i ludźmi, proliferacja broni 

masowego rażenia, korupcja i łapówkarstwo. Dodatkowo Zetly OÜ jest zobowiązane  

do podjęcia działań w przypadku jakiejkolwiek podejrzanej aktywności ze strony swoich 

Użytkowników.

Niniejsza Polityka AML i KYC dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Osoby 

prawne przystępujące do “Sprzedaży Tokenów ZET”, która jest zdefiniowana jako dokonanie 

zakupu Tokena ZET w sposób określony w punkcie 4 niniejszej Polityki AML i KYC, otrzymają 

zakupione tokeny na swój adres portfela po wymaganych procedurach AML i KYC, które 

obejmują dostarczenie określonych dokumentów.
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1.  Polityka AML i KYC obejmuje następujące kwestie:

1.    Procedury weryfikacji

1.1. Podstawa

1.2. Weryfikacja tożsamości

1.3. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy

1.4. Weryfikacja autentyczności

1.5. Prawo do zgłoszenia

1.6. Ciągła podstawa weryfikacji informacji

1.7. Procedura odmowy transakcji

1.8. Anulowanie płatności

2.  Działanie Inspektora ds. Zgodności

2.1.  Definicja

2.2. Obowiązki

2.3. Egzekwowanie prawa

3.  Monitorowanie Transakcji

3.1.  Analiza danych

3.2. Zgłaszanie podejrzanych transakcji

4. Metody płatności

4.1. Stripe Inc – payment gateway, portfel cyfrowy, karty płatnicze

4.2. Kontrola użytkowania kart płatniczych

4.3. Zetly Launchpad i kontrola transferu portfela  

4.4. Analiza adresu

4.5. Odpowiedzialność

4.6. Należyta staranność

5.  Ocena ryzyka

6.  Polityka AML i KYC

6.1.  Przyjęcie

6.2. Polityka prywatności
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1. Procedury weryfikacji

1.1.  PODSTAWA PRAWNA

Głównym międzynarodowym standardem zapobiegania nielegalnym działaniom jest 

procedura KYC oraz AML. Skrót KYC, pochodzący od angielskiego Know Your Customer,  

w Polsce znany jest również jako polityka PSK, Poznaj Swojego Klienta. KYC polega  

na zebraniu takiego zbioru informacji o Kliencie, który pozwala zweryfikować jego tożsamość, 

ocenić profil działalności i potwierdzić jego wiarygodność. Skrót AML natomiast podchodzi 

od angielskiego pojęcia Anti-Money Laundering, co oznacza  zwalczanie procederu „prania 

pieniądza”, pochodzącego z działalności przestępczej lub korzystanie z firmowego systemu 

pieniężnego do celów finansowania działalności przestępczej. Zetly OÜ ustanawia własne 

procedury weryfikacji w ramach standardów KYC i AML.

1.2.  WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

Procedura weryfikacji tożsamości wymaga od Użytkownika dostarczenia wiarygodnych 

dokumentów, danych lub informacji (np. dowód osobisty, paszport międzynarodowy, 

wyciąg bankowy, rachunki za media) za każdym razem, gdy Użytkownik zostanie poproszony  

o podanie określonych informacji. Dla celów Polityki AML i KYC, Zetly OÜ niniejszym 

zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji o Użytkowniku.

1.3.  PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy wymaga od Użytkownika podania informacji 

o źródle środków, z których korzysta na zakup Tokenów ZET za każdym razem, gdy 

Użytkownik zostanie poproszony o podanie określonych informacji. Zetly OÜ nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach podanych przez 

Użytkownika.

1.4.  WERYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI

Zetly OÜ podejmie kroki w celu weryfikacji autentyczności dokumentów i informacji 

dostarczonych przez Użytkowników, użyje wszelkich legalnych metod w celu podwójnego 

sprawdzenia informacji identyfikacyjnych i niniejszym zastrzega sobie prawo do zbadania 

działań niektórych Użytkowników, które zostały uznane za ryzykowne lub podejrzane.
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1.5.  PRAWO DO ZGŁOSZENIA

W związku z tym, Zetly OÜ może zgłaszać podejrzenia dotyczące jakiejkolwiek  

aktywności użytkowników lokalnym organom regulacyjnym, organom ścigania i innym 

właściwym organom. Tego rodzaju działania mają na celu zapewnienie, że kapitał  

wykorzystywany na naszej platformie ma legalne pochodzenie i stworzenie zabezpieczenia  

w przypadku osób lub grup, które chcą przeznaczyć swoje pieniądze z nielegalnej  

działalności  na  naszej  platformie. 

1.6.  CIĄGŁA PODSTAWA WERYFIKACJI INFORMACJI

Zetly OÜ zastrzega sobie prawo do ciągłej weryfikacji tożsamości Użytkownika, zwłaszcza 

w przypadku zmiany informacji weryfikacyjnych lub gdy aktywność Użytkownika została 

uznana za podejrzaną, nawet jeśli przeszedł już weryfikację tożsamości. Informacje 

weryfikacyjne Użytkownika będą gromadzone, przechowywane, przekazywane i chronione 

ściśle zgodnie z Polityką Ochrony Danych Zetly OÜ i odpowiednimi przepisami. Po weryfikacji 

tożsamości Użytkownika Zetly OÜ zrzeka się potencjalnej odpowiedzialności prawnej  

w sytuacjach, w których jej usługi są wykorzystywane do nielegalnych działań.

1.7.  ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI

Zetly OÜ może odmówić przeprowadzenia transakcji przekazania zakupionych tokenów 

Użytkownikowi, jeśli Użytkownik odmówi podania żądanych informacji. Zetly OÜ może 

odmówić wydania tokenów Użytkownikowi, jeżeli:

1.7.1.  Użytkownik nie przekazuje Zetly OÜ żadnych żądanych informacji i uniemożliwia 

dopełnienia wszelkich możliwych procedur wobec Użytkownika

1.7.2.  Użytkownik został wcześniej zidentyfikowany jako zaangażowany w podejrzaną 

działalność

1.7.3.  Użytkownik jest obywatelem państwa uznanego za narażone na wysokie ryzyko 

prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

1.7.4.  Użytkownik znajduje się na liście sankcji w dowolnej jurysdykcji, do której Zetly OÜ 

może przekazywać zakupione tokeny lub w inny sposób identyfikuje Użytkownika jako 

narażonego na wysokie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
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1.8.   ANULOWANIE PŁATNOŚCI

Użytkownik nie może anulować prośby o zakup tokenów. Zetly OÜ może anulować zakup 

tokenów przez Użytkownika, jeśli nie jest możliwe zweryfikowanie tożsamości Użytkownika 

lub przeprowadzenie jakichkolwiek innych procedur, które są wymagane przy sprzedaży 

Tokena ZET. Zetly OÜ nie może zwrócić Użytkownikowi żadnej kwoty, dopóki Użytkownik 

nie dostarczy wymaganych przez prawo informacji.

2. Działanie Inspektora ds. Zgodności

2.1.  DEFINICJA

Inspektor ds. Zgodności to osoba należycie upoważniona przez Zetly OÜ, której obowiązkiem 

jest zapewnienie skutecznego wdrożenia i egzekwowania polityki  AML i KYC.

2.2.  OBOWIĄZKI

2.2.1.   Zbieranie danych identyfikacyjnych Użytkownika

2.2.2. Ustanawianie i aktualizowanie wewnętrznych zasad i procedur dotyczących 

wypełniania, przeglądu, składania i przechowywania wszystkich raportów i zapisów 

wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami

2.2.3.  Monitorowanie transakcji i badanie wszelkich istotnych odchyleń od normalnej 

działalności

2.2.4.   Wdrożenie systemu zarządzania ewidencją w celu odpowiedniego przechowywania 

i wyszukiwania dokumentów, plików, formularzy i dzienników

2.2.5.   Regularne aktualizowanie oceny ryzyka

2.2.6.   Dostarczanie organom ścigania informacji wymaganych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i regulacjami.

2.3.  EGZEKWOWANIE PRAWA

Inspektor ds. Zgodności jest uprawniony do współdziałania z organami ścigania, które są 

zaangażowane w zapobieganiu prania pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innej nielegalnej 

działalności.
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2.4.  KONTAKT Z KLIENTAMI I WŁADZAMI

Inspektor ds. Zgodności jest zobowiązany do skutecznego komunikowania się z klientami  

i innymi podmiotami kierującymi do niego skargi lub zapytania dotyczące Zetly OÜ, Polityki 

AML i KYC, a także jej wdrażania w celu zapewnienia przejrzystości i wiarygodności platformy. 

Adres do kontaktu z Inspektorem ds. Zgodności to: kycaml@zetly.io

Na każdą korespondencję wysłaną do Inspektora ds. Zgodności odpowie on w terminie  

14 dni roboczych.

3. Monitorowanie transakcji

3.1.  ANALIZA DANYCH

Weryfikacja Użytkowników odbywa się nie tylko poprzez sprawdzenie ich tożsamości, 

ale również poprzez analizę modeli transakcji wykorzystywanych przez Użytkowników. 

Dlatego Zetly OÜ opiera się na analizie danych jako narzędziu do oceny ryzyka i identyfikacji 

podejrzeń. Zetly OÜ realizuje zadania związane z zapewnieniem zgodności z przepisami,  

w tym gromadzenie, filtrowanie i prowadzenie dokumentacji danych.

3.2.  ZGŁASZANIE PODEJRZANYCH TRANSAKCJI

W odniesieniu do Polityki AML i KYC, Zetly OÜ będzie monitorować wszystkie transakcje  

i zastrzega sobie prawo do zapewnienia, że transakcje o podejrzanym charakterze zostaną 

zgłoszone odpowiednim organom ścigania za pośrednictwem Inspektora ds. Zgodności  

i zażądania od Użytkownika dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji i dokumentów  

w przypadku podejrzanych transakcji. Inspektor ds. Zgodności może na bieżąco monitorować 

transakcje Użytkownika w celu określenia, czy takie transakcje mają być zgłaszane  

i traktowane jako podejrzane.
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4. Metody płatności

4.1. STRIPE INC – PAYMENT GATEWAY

Użytkownik może zakupić tokeny ZET poprzez powiązanie adresu portfela cyfrowego 

i zarządzanie depozytami kryptowalut, przez payment gateway, przez kartę płatniczą 

lub za pomocą przelewu bankowego. Aby przeprowadzić transakcję w wybrany sposób, 

Użytkownik musi postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami na stronie Zetly OÜ.

4.2.  KONTROLA UŻYTKOWANIA KART PŁATNICZYCH

Zetly OÜ może odmówić zakończenia, zablokowania, anulowania lub cofnięcia transakcji

zakupu Tokena ZET dokonanej przy użyciu kart płatniczych, jeśli Użytkownik jest 

podejrzany o pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, oszustwo, jakiekolwiek inne 

przestępstwo finansowe lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie. Zetly OÜ nie ma 

obowiązku ujawniania Użytkownikowi szczegółów dotyczących ryzyka karty kredytowej 

i procedur bezpieczeństwa.

4.3.  ZETLY LAUNCHPAD I KONTROLA TRANSFERU PORTFELA

Zetly OÜ może odmówić zakończenia lub zablokowania, anulowania lub cofnięcia transakcji 

zakupu Token ZET dokonanej za pomocą  Zetly Launchpad jeśli Użytkownik jest podejrzany 

o pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, oszustwo, jakiekolwiek inne przestępstwo 

finansowe lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie.

4.4.  ANALIZA ADRESU

Zetly OÜ może analizować adresy kryptowalut pod kątem powszechnych czarnych list  

i znanych rozbieżności w zabezpieczeniach, aby upewnić się, że fundusze nie pochodzą  

z nielegalnych źródeł i nie mają śladów prania pieniędzy (lokalizacja, warstwy, integracja), 

ręcznie lub za pomocą innych usługodawców.

4.5.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zetly OÜ nie ma kontroli oraz nie ponosi odpowiedzialności za dostawę, jakość, 

bezpieczeństwo i legalność lub jakikolwiek inny aspekt jakichkolwiek towarów lub usług 

otrzymanych lub zakupionych od Zetly poprzez Zetly Launchpad, którego dostawcą jest 

Coinfactory (Accubits Technologies Inc) z siedzibą 8230 Boone Blvd, Suite 445 Vienna, 

Virginia, 22182 USA
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5. Ocena ryzyka 

Zetly OÜ, zgodnie z międzynarodowymi wymogami, przyjmuje podejście oparte na ryzyku 

do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Stosując podejście oparte  

na ryzyku, Zetly OÜ może zapewnić, że środki mające na celu zapobieganie prania  

pieniędzy i finansowania terroryzmu są proporcjonalne do zidentyfikowanego 

ryzyka. Umożliwia to alokację zasobów w najbardziej efektywny sposób. Zasadą jest 

alokacja zasobów odpowiadających priorytetom tak, aby jak najściślej zwracać uwagę  

na najwyższe ryzyko.

6. Polityka AML i KYC

6.1.  PRZYJĘCIE

Przystępując do Sprzedaży Tokenów Zetly, co jest definiowane jako dokonanie zakupu 

Tokena ZET w sposób określony w punkcie 4 niniejszej Polityki AML i KYC, Użytkownik 

akceptuje warunki niniejszej Polityki AML i KYC i niniejszym oświadcza, że przeczytał, 

zrozumiał i zaakceptował Regulamin oraz Politykę Ochrony Danych dostępną na stronie 

www.zetly.io Ponadto w przypadku korzystania z niektórych usług Użytkownik może 

podlegać dodatkowym umowom zastosowanym do takich usług. Użytkownik musi 

zaprzestać korzystania z usług i strony internetowej, jeśli nie zgadza się z Polityką AML 

i KYC oraz Warunkami Użytkowania i Polityką Ochrony Danych.

6.2.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje identyfikujące Użytkownika będą gromadzone, przechowywane, udostępniane 

i chronione ściśle zgodnie z Polityką prywatności Zetly OÜ i powiązanymi przepisami.

http://www.zetly.io 
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ZASTRZEŻENIE

Zakup tokenów ZET podlega obowiązującym przepisom i regulacjom i nie jest dozwolony 

w niektórych jurysdykcjach objętych ograniczeniami. Potencjalni nabywcy przed podjęciem 

konkretnych decyzji są zobowiązani do uzyskania odpowiedniej porady również w zakresie 

obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych w ich krajach ojczystych i miejscach 

zamieszkania. Nie kwalifikujesz się i nie powinieneś kupować tokena ZET, jeśli jesteś 

obywatelem lub rezydentem (podatkowym lub innym) jakiegokolwiek kraju, stanu lub 

terytorium, w którym zakup tokena ZET może być zabroniony.
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