WARUNKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1.

Spółka INVESYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Głogowska
55/57/5 w Poznaniu (60-738), NIP: 7792439317,
REGON: 363669182, działając zgodnie z art. 13 ust. 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych
oraz
uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1),
zwanego
dalej
„RODO”
informuje Panią/Pana, że jest Administratorem
Pani/Pana danych osobowych.

2.

Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony
Pani/Pana danych osobowych powołał Inspektora
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
adresem e-mail: iod@invesystem.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez
Administratora, w przypadku zawarcia umowy
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
b) weryfikacji tożsamości, w przypadku zawarcia
umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
c) przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
d) kontaktowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
e) marketingowych Administratora – na podstawie art.
6 ust. 1 lit f) RODO;
f) otrzymywania informacji handlowej, w przypadku
wyrażenia zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)
RODO;
g) analizowania oraz tworzenia statystyk na potrzeby
wewnętrzne Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. f) RODO;
h) archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów –
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
i) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO;
j) przeciwdziałania przestępstwom, w tym oszustwom
i praniu brudnych pieniędzy – zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c) RODO.

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy administracji publicznej – na mocy
odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające
systemy
teleinformatyczne
Administratora,
podmioty świadczące inne usługi związane
z bieżącą działalnością Administratora – na mocy
stosownych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych oraz przy zapewnieniu
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych
środków
technicznych
i
organizacyjnych
zapewniających ochronę danych;
c) inne podmioty, uprawnione do ich pozyskania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do
czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem
danych.

6.

Ma Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania,
usunięcia
lub
ograniczenia
przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) przenoszenia danych;
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie, w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest udzielona zgoda;
e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.

7.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji powyższego celu.

8.

Pani/Pan jako Pożyczkobiorca na podstawie art. 105
ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo
bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)
w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn.
zm.), niniejszym upoważnia spółkę Invesystem sp. z o.o.
do złożenia w imieniu Pani/Pana, za pośrednictwem
Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
z siedzibą w Warszawie, ERIF Biura Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie lub
Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w Biurze
Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków
Polskich
bezterminowego
upoważnienia
do
udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych
przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do
dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny
ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich przez Biuro
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą
w Warszawie, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu
lub Biuro Informacji Kredytowej S.A. spółce Invesystem
sp. z o.o.

9.

Pani/Pan jako Pożyczkobiorca na podstawie art. 24. ust.
1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530 z późn. zm.) oraz
na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72,
poz. 665 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych, niniejszym upoważnia spółkę
Invesystem sp. z o.o. do złożenia w imieniu Pani/Pana,
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za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ERIF Biura
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie,
Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w Biurze
Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków
Polskich
bezterminowego
upoważnienia
do
udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych
przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do
dokonania oceny wiarygodności płatniczej Pani/Pana
i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich przez
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
z siedzibą w Warszawie, ERIF Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy
Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
z siedzibą we Wrocławiu spółce Invesystem sp. z o.o.
Niniejsze
pełnomocnictwo
obejmuje
również
pozyskanie
z
Biura
Informacji
Gospodarczej
InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ERIF Biuro
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie
lub z Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu informacji
gospodarczych dotyczących Pani/Pana.
10. Pani/Pan jako Pożyczkobiorca upoważnia spółkę
Invesystem sp. z o.o. do wystąpienia z zapytaniami
i uzyskania również z innych niż wskazane w ust. 8 i 9
biur informacji gospodarczych, w rozumieniu ustawy
z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
innych niż wskazanych w ust. 8 i 9 powyżej, informacji
o zobowiązaniach Pani/Pana w celu dokonania oceny
ryzyka kredytowego dotyczącego Pani/Pana oraz
przekazywania biurom informacji gospodarczych
o wywiązywaniu się przez Pana/Panią z zobowiązań
wynikających z zawartych umów zlecenia poręczenia
z Invesystem sp. z o.o.
11. Pani/Pan jako Pożyczkobiorca wyraża zgodę na
przekazywanie przez Invesystem sp. z o.o. wszelkich
informacji dotyczących zawartych przez Panią/Pana
Umów z Invesystem sp. z o.o. przez umieszczenie tych
informacji na Koncie Internetowym Pożyczkobiorcy
bądź z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej (m.in. telefon, SMS, e-mail).
12. Zawierając Umowę wyraża Pani/Pan zgodę na
brzmienie niniejszych Warunków ochrony danych
osobowych i je w pełni akceptuje.

