POLITYKA PRYWATNOŚCI
Warunki przetwarzana danych osobowych
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Progressum sp. z o.o. w organizacji,
Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia (dalej zwany: Administrator) zajmujący
się marketingiem internetowym. Administrator nie proponuje za
pośrednictwem niniejszej strony internetowej wez-pozyczke.pl żadnych
własnych produktów finansowych. Administrator nie jest oferentem usług
finansowych ani nie udziela pożyczek.
Strona internetowa zawiera ofertę usług finansowych podmiotów trzecich
(Dalej zwanych "Usługodawcami"). Usługodawcami są konkretne podmioty
gospodarcze udzielające krótkotrwałych pożyczek, kredytów lub innych usług
finansowych (dalej zwanych "Usługami finansowymi").

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Administrator gromadzi, przetwarza oraz przechowuje dane osobowe łącznie
z numerem PESEL (dalej zwanymi "danymi osobowymi") podmiotu
zainteresowanego świadczeniem usługi finansowej (dalej
zwanym"Zainteresowanym"), a następnie przekazuje podmiotowi
trzeciemu, świadczącemu pośrednictwo w usługach finansowych.
Administrator gromadzi, przetwarza oraz przechowuje dane osobowe
Zainteresowanego wyłącznie za jego zgodą. Przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne w szczególności dla celów przygotowania oraz
przesłania oferty usług finansowych Zainteresowanemu ze strony
Usługodawcy, jak również dla celów jednoznacznej identyfikacji
Zainteresowanego dla celów jego ochrony. Przekazanie danych osobowych
Zainteresowanym jest w pełni dobrowolne.

Za podmiot danych osobowych uważany jest
Zainteresowany
Administrator dysponuje danymi osobowymi z należytą starannością,
wprowadziła techniczne oraz organizacyjne środki maksymalnej ochrony
danych osobowych oraz stosuje wszelkie środki ochrony interesów
Zainteresowanego. Administrator jest uprawniona do gromadzenia danych
osobowych wyłącznie dla niżej określonych celów oraz w zakresie
niezbędnym dla spełnienia tych celów.

Dane osobowe Zainteresowanego
Administrator gromadzi, przetwarza oraz przechowuje przekazane przez
Zainteresowanego dane osobowe. Chodzi o dane osobowe potrzebne do
kontaktu z Zainteresowanym:
• Imię
• Nazwisko
• Telefon
• Adres e-mail
• Adres zamieszkania
W dalszej kolejności Administrator gromadzi, przetwarza oraz przechowuje
przekazane przez Zainteresowanego dane osobowe, które są potrzebne w
szczególności dla sporządzenia oferty zawarcia umowy dotyczącej
świadczenia usługi finansowej pomiędzy Zainteresowanym a Usługodawcą
oraz określenia zdolności kredytowej Zainteresowanego:
• Nr PESEL
• Numer dowodu osobistego
• Numer rachunku bankowego
• Płeć
• Ilość potomstwa
• Źródła dochodów
• Dochód miesięczny netto
• Ilość miesięcy zatrudnienia
• Wykształcenie
• Specjalizacja
• Zawód
• Nazwa pracodawcy
• Adres pracodawcy
• Dane kontaktowe pracodawcy
• Sposób mieszkania
• Adres zamieszkania
• Okres zamieszania pod danym adresem
• Szacowane miesięczne wydatki
• Postępowania komornicze wobec własnej osoby
• Postępowania upadłościowe
• Długi
Administrator gromadzi, przetwarza oraz przechowuje przekazane przez
Zainteresowanego dane osobowe w sposób zautomatyzowany, a następnie

przekazuje podmiotowi pośredniczącemu w sprzedaży produktów
finansowych.

Okres udzielenia zgody
Zainteresowany udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych w
okresie 10 lat od dnia jej wyrażenia. Zgodna na przesyłanie informacji
handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jest
udzielona na czas nieokreślony.

Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane
osobowe, czyli osobom, z którymi Administrator zawarł umowę o
przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu postanowienia § 6 ustawy o
ochronie danych osobowych (dalej zwanym: "Podmiotami
Przetwarzającymi Dane").

Informacja o prawach Zainteresowanego
Zainteresowany jest uprawniony w zakresie określonym przez ustawę o
ochronie danych osobowych żądać od Administratora informacji dotyczącej
przetwarzania danych osobowych Zainteresowanego.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych będzie zawsze zawierała
następujące kwestie:
• czy taki zbiór danych istnieje, oraz pełne dane administratora danych;
• od kiedy dane są przetwarzane;
• cel, zakres i sposób przetwarzania danych osobowych;
• określenie danych osobowych, które są obiektem przetwarzania łącznie
z podaniem wszelkich dostępnych informacji o ich źródłach;
• charakterze automatyzowanego systemu przetwarzania w związku z
jego wykorzystaniem dla podejmowania decyzji;
• odbiorcach, ewentualnie kategoriach odbiorców danych osobowych.
Administrator jest zobowiązana do niezwłocznego przekazania wyżej
wymienionych informacji Zainteresowanemu. Administrator ma prawo w
zamian za udzielenie informacji obciążyć Zainteresowanego adekwatną
opłatą w wysokości nieprzewyższającej koszty poniesione w związku z
udzieleniem informacji.
O ile Zainteresowany dojdzie do wniosku, że Administrator lub konkretny
Podmiot Przetwarzający Dane przetwarza dane dotyczące Zainteresowanego
w sposób sprzeczny z ustawą, w szczególności, o ile dane osobowe są
nieprecyzyjne z uwzględnieniem celu przetwarzania, jest uprawniony do
wnioskowania o:

• wytłumaczenie;
• uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały
zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane.
O ile wniosek Zainteresowanego zostanie uznany za zasadny, Administrator
lub konkretny Podmiot Przetwarzający Dane usunie niezwłocznie wadliwy
stan.
Zainteresowany w związku z jego prawem dostępu do informacji oraz danych
osobowych, jak również w związku z jego dalszymi prawami określonymi
przez ustawę o ochronie danych osobowych, jest uprawniony do
bezpośredniego zwracania się do Usługodawcy lub innego administratora
danych osobowych, którzy przetwarzają dane osobowe.
Zainteresowany ma prawo kiedykolwiek zwrócić się ze swoim wnioskiem do
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie danych osobowych Zainteresowanego do
innych państw
Zainteresowany wyraża zgodę, że jego dane osobowe w zakresie
określonym w niniejszej Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Zainteresowanego mogą zostać przekazane Usługodawcom, dalszym
administratorom oraz Podmiotom Przetwarzającym Dane do innych państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz do Stanów Zjednoczonych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Zainteresowany może kiedykolwiek wycofać zgodę udzieloną na przesyłanie
informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Cofnięcie zgody może zostać przeprowadzone przez Zainteresowanego w
formie pisemnego oznajmienia doręczonego administratorowi (Administrator,
Usługodawca lub inny administrator), którego wycofanie zgody dotyczy.

Oświadczenie Zainteresowanego
Zainteresowany oświadcza, że zgodnie z postanowieniem § 11 ustawy o
ochronie danych osobowych został należycie poinformowany o przetwarzaniu
dotyczących go danych osobowych oraz o przysługujących mu prawach i
obowiązkach, jak zarazem o prawach i obowiązkach spółki Administrator.

