Szanowni Państwo! Nasz Serwis umożliwia poprzez wypełnienie formularza o
pożyczkę przesłanie go do różnych firm pożyczkowych, w związku z powyższym
zbieramy Państwa dane osobowe. Spełniając zatem obowiązek wynikający z RODO
informujemy:
Administrator
danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak są
wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Novacash Sp. z o.o. ul. Biała 4/81 00-895
Warszawa NIP: 5272734871 Regon: 361334827 nr wpisu KRS 0000554649.

Kontakt

Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do
kontaktu pod adresem: novacash@novacash.eu lub iod@novacash.eu

Inspektor
osobowych

danych

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Katarzyna Trzyciecka-Serwin, z
którą można się skontaktować pod mailem iod@novacash.eu bądź adresem NovaCash sp. z
o.o ul.Biała 4/81, 00-895 Warszawa

Źródło
osobowych

danych

Dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa. Przekazali je nam Państwo w
momencie wypełnienia formularza zgłoszeniowego pożyczek.

Dlaczego i na jakiej
podstawie
Administrator
przetwarza
dane
osobowe.

Realizacja umowy.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ w innym wypadku, nie moglibyśmy
zrealizować umowy pośrednictwa związanego z procesem ubiegania się o pożyczkę i
przekazywać danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (tj. ( nr telefonu) do firm
pożyczkowych, tym samym nie wywiązalibyśmy się z zawartej z Państwem umowy.
Przekazanie zakresu w/w danych obligują Administratora firmy pożyczkowe w ramach
programu partnerskiego, którego Administrator jest Partnerem..
Posiadane przez Administratora dane osobowe pozwalają na:
• umożliwienie wykonywania umowy o pośrednictwa i przekazywania
wniosków do firm pożyczkowych drogą elektroniczną;
• umożliwienie korzystania z funkcji serwisu wnet-pozyczka.pl
• obsługę reklamacji
Prawnie uzasadniony interes.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w prawnie uzasadnionym interesie
Administratora przez co należy rozumieć:
• obsługa zapytań przekazywanych do serwisu,
• informowanie o funkcjonalnościach serwisu oraz kontakt w sprawie
realizacji usługi,
• prowadzenie badań i analiz pod względem funkcjonalności serwisu,
• prowadzenie statystyk serwisu,
• marketing bezpośredni usług i produktów własnych Administratora,
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
• kontaktowanie się, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za
Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon – o ile została udzielona,
• zapewnienia bezpieczeństwa usługi oraz przeciwdziałanie oszustwom i
nadużyciom,
• przechowywanie dla celów rozliczalności ( spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa)

•

Zgoda
Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie pozostawionej zgody w
następujących przypadkach:
na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego przez podmioty trzecie, w tym

•

zgody telekomunikacyjnej na podstawie art. 172 prawa telekomunikacyjnego i zgody
na przesyłanie informacji handlowej
zgody na marketing osób trzecich na przyszłość
Zgoda jest dobrowolna. Mogą ją Państwo cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody, przed
jej cofnięciem.

Czy muszę
swoje dane?

podać

Podanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza było niezbędne dla realizacji
zawartej z Administratorem umowy pośednictwa. Podanie przez Państwa danych było
jednak dobrowolne, bowiem w tym wypadku świadczyło to o Państwa zainteresowaniu
uzyskaniem pożyczek i otrzymywaniem od firm pożyczkowych najkorzystniejszejszych
ofert. Brak ich podania uniemożliwiałoby przkeazania danych firmom pożyczkowym
celem ubiegania się o pożyczkę (zrealizowanie usługi).
W każdym innym przypadku podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i za Państwa
zgodą..

Komu
dane
udostępniane?

są

Państwa dane mogą być przekazywane osobom świadczącym usługi na rzecz
Administratora w zakresie modernizacji serwisu. Państwa dane osobowe przekazywane w
ramach formularza przekazywane są do SwItSolutions Gliniana 29/31, 91-336 Łódź,
poprzez zapisywanie ich w bazie zlokalizowanej na ich serwerze.
Państwa dane sa przekazywane podmiotom wspólpracującym w zakresie udzielania
pożyczek:
1. Capital Service S. A. ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka NIP: 7582351711
2. LoanMe Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa NIP: 5272729611

Dane te mogą być również przekazywane podmiotom od Państwa w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami .
Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy
musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom.
Natomiast Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej.

Sprostowanie,
usunięcie,
ograniczenie
przetwarzania oraz
przeniesienie
danych.

Sprzeciw

Poniżej wskazano Państwa uprawnienia, względem Administratora :
a) prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych,
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli taka zgoda
została uprzednio wyrażona
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych
przez Administratora, którym jest organu nadzoru tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie
danych osobowych
• gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której
Państwo się znaleźli albo
• gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,
w tym są profilowane dla tego celu.

Jak długo dane są
przechowywane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spólka Novacash nie przetwarza Państwa
danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby
osiągnąć wyznaczony cel, w szczególności:
• dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw w związku z wykonywaniem umowy
• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustom
• statystycznym, archiwizacyjnym, rozliczalności
- jednakże maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania
usługi pośrednictwa tj.
Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
Przetwarzanie danych dla celów marketingu następuję przez okres świadczenia usługi lub
do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, aw zależności od tego
które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej, a także gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, do momentu
uwzględnionienia sprzeciwu, który jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której
Państwo się znaleźli.

Zautomatyzowane
podejmowanie
decyzji,
w
tym
profilowanie

Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu a które mogłyby mieć
wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać dla Państwa inne podobne doniosłe
skutki.

