POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY
https://votum-sa.pl/franki-bezplatna-analiza/
Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej https://votum-sa.pl/frankibezplatna-analiza/ i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji
dotyczących użytkowników ww. strony internetowej.
Wykonują obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE)
2016/649 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Votum S.A., z siedzibą we Wrocławiu, 53012, przy ul. Wyścigowej 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000024325,
zwany dalej „Administratorem”.
2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u
Inspektora Ochrony danych pod ww. adresem lub emailem: iod@votum-sa.pl.
3. Administrator zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonego na stronie
internetowej formularza, w celu dokonania udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i
przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej. Użytkownik może przekazać
Przedsiębiorcy za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe
takie imię, numer telefonu, adres email oraz dane banku, z którym użytkownik zawarł umowę
kredytu i datę podpisania umowy kredytowej wskazane w pytaniu skierowanym za
pośrednictwem formularza.
Ponadto Administrator zbiera dane osobowe związane z użytkowaniem strony internetowej za
pośrednictwem technologii takich jak cookies. Będą to dane takie jak: IP komputera, informacja
zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane
przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie
internetowej.
4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników strony internetowej w następujących
celach oraz na podstawie:
a. umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego
– podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci komunikacji z użytkownikami strony;
b. marketingu usług własnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionych
interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. ochrony przed ewentualnymi roszczeniami - podstawą prawną jest realizacja prawnie
uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. zgody użytkownika – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. Skorzystanie
z formularza na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody
na przetwarzanie danych w celu wskazanym powyżej.
5. Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane będą nie dłużej niż
przez 6 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi.
6. Podane dane osobowe udostępnione będą:
a. podmiotom uprawionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych
przepisów prawa, a mianowicie upoważnionym pracownikom / współpracownikom
Administratora, a także upoważnionym pracownikom / współpracownikom podmiotów
świadczących usługi na rzecz Administratora (np. usługi prawnicze), przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką, wyłącznie zgodnie z
poleceniami Spółki;
b. w razie takiej potrzeby - organom państwowym.

7. Administrator udostępnia dane osobowe użytkowników jedynie Partnerowi, z którym
współpracuje, a jest nim DSA Investment S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, KRS:
0000391830, jedynie za uprzednią zgodą użytkownika.
8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Posiadasz następujące prawa w związku z ochroną danych osobowych:
a. dostępu do swoich danych (na podstawie art. 15 RODO),
b. sprostowania swoich danych (na podstawie art. 16 RODO),
c. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - usunięcia danych (na podstawie art. 17
RODO, o ile Administratorowi nie przysługuje prawo do ich przetwarzania na innej podstawie
prawnej),
d. ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
e. przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
f. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych
VOTUM S.A. (na podstawie art. 21 RODO).
Ponadto przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów podjęcia kontaktu z
Użytkownikiem.
11. Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i
zaproponowanie nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie
dane osobowe będę weryfikowane przez pracownika Administratora.
12. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności,
w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi
przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej.

