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Załącznik nr 2 do Pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz realizacji obowiązku informacyjnego
przez Phinance S.A.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Informujemy, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe mimo tego, że sam ich nam nie przekazałeś.
Będzie się tak działo w sytuacji, w której uzyskaliśmy je od bliskiej Ci osoby, Twojego małżonka, partnera,
rodzica lub opiekuna prawnego, bądź od innej firmy. W każdym przypadku, będziemy przetwarzać Twoje
dane zgodnie z poniższymi regułami.

I. KIM JESTEŚMY I JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
Administratorem Twoich danych osobowych jest Phinance Spółka Akcyjna, z siedzibą i adresem w Poznaniu,
przy ul Ratajczaka 19 (61-814), co oznacza, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny
z umową oraz obowiązującymi przepisami.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz się z nami kontaktować dzwoniąc pod
nr telefonu: 0 616 639 939, albo pisząc na adres e-mail: klient@phinance.pl.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw
przysługujących Tobie na mocy RODO możesz kontaktować się z wyznaczonym w Phinance S.A. Inspektorem
Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@phinance.pl.

II. WYJAŚNIENIE POJĘĆ UŻYWANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE
RODO - powszechnie przyjęty skrót Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przyjętego
dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Parlament Europejski, które dotyczy ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Phinance - Phinance Spółka Akcyjna, z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul Ratajczaka 19 (61-814) Poznań.
Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej, przetwarzane w Phinance.
Przetwarzanie - wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

III. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
1. JEŚLI POZYSKALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE OD BLISKIEJ CI OSOBY
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Mogliśmy pozyskać Twoje dane osobowe od bliskiej Ci osoby – Twojego współmałżonka, partnera, rodzica
lub opiekuna prawnego, podczas wykonywania analizy finansowej jego lub Waszej sytuacji majątkowej.
W takim przypadku, Twoje dane przetwarzamy:
• w celu przeprowadzenia z Twoim bliskim, czyli naszym Klientem, czynności przygotowawczych
zmierzających do zawarcia przez niego za naszym pośrednictwem umowy finansowej, polegających
na przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej i majątkowej jego lub prowadzonego przez Was
gospodarstwa domowego, a także zawartych przez niego lub Was umów finansowych, na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
który polega na świadczeniu przez Phinance usług pośrednictwa finansowego;
• w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia analizy finansowej z Twoim bliskim. W zależności od
celów, które Twój bliski określił w trakcie analizy, może on obejmować dane dotyczące Twojego
wieku, dane finansowe o zawartych przez Was umowach majątkowych i ubezpieczeniowych. Zakres
przetwarzania danych osobowych jest też przez nas regularnie weryfikowany pod kątem
adekwatności do celów przetwarzania.
Jeśli jesteś małżonkiem lub partnerem naszego Klienta, Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu
zgłoszenia przez Ciebie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych bądź ich usunięcia.
Natomiast jeżeli nasz Klient jest Twoim rodzicem lub opiekunem prawnym, będziemy przetwarzać Twoje
dane osobowe do momentu, aż Twój rodzic lub opiekun prawny złoży żądanie zaprzestania przetwarzania
Twoich danych osobowych bądź ich usunięcia. Takie żądanie będziesz mógł złożyć osobiście po ukończeniu
osiemnastego roku życia.
2. JEŚLI JESTEŚ ADRESATEM KAMPANII INFORMACYJNYCH PHINANCE
Jeśli zadzwonił do Ciebie nasz konsultant, informujemy, że Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od podmiotów
zewnętrznych, wskazanych dalej jako źródła pochodzenia danych, na podstawie umów na czasowe
udostępnianie danych. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes Phinance (podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a więc realizacja zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. W związku
z powyższym Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji telefonicznych kampanii informacyjnych, których
celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rynku finansowego osób fizycznych.
Zakres Twoich danych, które będziemy przetwarzać jest uzależniony od podmiotu, od którego pozyskaliśmy
Twoje dane, w każdym jednak przypadku nie będzie on wykraczał poza dane niezbędne do osiągnięcia przez
nas celów przetwarzania i będzie obejmował dane kontaktowe i może obejmować dane identyfikacyjne.
Zakres przetwarzania danych osobowych jest też przez nas regularnie weryfikowany pod kątem
adekwatności do przyjętych celów przetwarzania.
Twoje dane będą przetwarzane przez okres wynikający z zawartych przez nas umów z podmiotami, od
których pozyskujemy Twoje dane, który nie będzie przekraczał trzech miesięcy lub do czasu zgłoszenia przez
Ciebie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych bądź ich usunięcia przez Phinance S.A.
Źródło pochodzenia danych
Twoje dane pozyskaliśmy od jednego z następujących podmiotów, które uprzednio uzyskały Twoją zgodę na
przetwarzanie danych:
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•

Mobime Lead Generation sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 45A, 02952Warszawa, NIP: 6783098862, REGON: 121090216, KRS: 0000570947;

•

DBMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 71/10, 01-651 Warszawa, NIP: 527-264-4702, REGON: 142741338, KRS: 0000373905;

•

Target Media Paweł Konstanczak, ul. Cytrynowa 24, 60-185 Skórzewo, NIP: 554-22-60-272, REGON:
302087349;

•

eGENTIC GMBH, Am Unisys-Park 1, Sulzbach, Germany;

•

Marketing Relacji Sp. z o.o., ul. Mangalia 4, lok. 206, 02-758 Warszawa, NIP: 951-22-75-561, REGON:
141743460;

•

Sanmarks Sp. z o.o., ul. Słowackiego 36, 37-600 Lubaczów, NIP: 793-157-92-76, REGON: 180268409;

•

Neobiznes Sp. z o.o., ul. Oksywska 2a, 53-152 Wrocław, NIP: 894-312-89-47, REGON: 380211596;

•

NeoCraft Sp. z o.o., ul. Oksywska 2a, 53-152 Wrocław, NIP: 894-301-08-61, REGON: 021394445;

•

Infobrokering Sebastian Stencel, ul. Kazimierza Porębskiego 66/11, 80-180 Gdańsk, NIP: 589-161-7608, REGON: 220191136.

3. JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ ZAINTERESOWANĄ USŁUGAMI PHINANCE
Jeśli skontaktowaliśmy się z Tobą telefonicznie bądź za pośrednictwem adresu e-mail i została Tobie
przedstawiona informacja o usługach świadczonych przez Phinance, informujemy, że Twoje dane osobowe
pozyskaliśmy od EXPO PROPERTY BIS S.C. Jakub Wesołowski, Anna Szymańska, z siedzibą i adresem
w Warszawie, przy Alei gen. Antoniego Chruściela „Montera”42A, na podstawie umowy na udostępnienie
danych, w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na udostępnienie i przekazanie danych podmiotom
trzecim. Mając powyższe na uwadze informujemy, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane:
•

w celu przedstawienia Tobie informacji handlowych i marketingu bezpośredniego naszych usług, na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do
czasu przedstawienia Tobie propozycji zawarcia umowy finansowej za naszym pośrednictwem albo
zgłoszenia przez Ciebie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych;

•

w zakresie niezbędnym do przedstawienia Tobie informacji handlowych, a także do marketingu
bezpośredniego naszych usług, który będzie obejmował dane kontaktowe i identyfikacyjne. Zakres
przetwarzania danych osobowych jest też przez nas regularnie weryfikowany pod kątem
adekwatności do przyjętych celów przetwarzania.

IV. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Bez względu na stosunek łączący Cię z Phinance oraz rodzaj Twoich danych osobowych, które przetwarzamy,
RODO gwarantuje Ci prawo do:
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•

dostępu do danych – prawo do otrzymania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, o
procesie ich przetwarzania oraz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych przez nas danych
osobowych, które Ciebie dotyczą

•

sprostowania (poprawiania) danych -prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie
danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych

•

do usunięcia danych w tym prawo do bycia zapomnianym –prawo żądania usunięcia dotyczących
Ciebie danych osobowych z naszych zbiorów danych osobowych oraz zbiorów innych
administratorów Twoich danych;

•

ograniczenia przetwarzania danych – prawo żądania oznaczenia przechowywanych danych
osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

•

przenoszenia danych -prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących Ciebie danych osobowych, które nam
dostarczyłeś oraz przesłania tych danych innemu administratorowi.

Wniosek o realizację przysługujących Tobie praw możesz zgłosić:
•

pisząc na adres e-mail Phinance: klient@phinance.pl

•

dzwoniąc pod numer telefonu Phinance: 0 616 639939

•

bezpośrednio do podmiotu będącego źródłem twoich danych

We wniosku powinieneś podać dane, które pozwolą nam jednoznacznie Ciebie zidentyfikować. Zakres
każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To,
z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez
nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania.
Prawo do sprzeciwu
W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas
Twoich danych osobowych (w tym profilowania) jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie
uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać
danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją:
•

ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za
nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub

•

podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skarga
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
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V. CHARAKTER PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Charakter przetwarzania danych osobowych w Phinance obejmuje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie i niszczenie.

VI. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE
Twoje dane osobowe będą przez nas udostępniane naszym współpracownikom i pracownikom w zakresie,
w jakim jest to niezbędne do realizacji określonych wyżej celów przetwarzania, a także przedstawicielom
organów publicznych, instytucji lub podmiotów trzecich uprawnionych do żądania dostępu do danych
osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W każdym przypadku Phinance, na podstawie odrębnych umów, może udostępnić Twoje dane osobowe
podmiotom zewnętrznym świadczącym dla Phinance obsługę teleinformatyczną, w zakresie niezbędnym do
wykonania wsparcia.

VII. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE
Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji bądź
profilowania.

VIII. TRANSFER DANYCH
Phinance nie przekazuje Twoich danych do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji
międzynarodowych.
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