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W związku z kontaktem telefonicznym, jaki został z Tobą nawiązany przez Phinance S.A., poniżej informacje o
przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Phinance S.A., a także dokładne określenie przysługujących
Tobie praw.
Czym jest RODO?
Jest to powszechnie przyjęty skrót Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przyjętego z
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. Od 25 maja 2018r.
przepisy RODO będą obowiązywać w Polsce.
Niniejszy dokument zawiera informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe
Zgodnie z RODO Phinance Spółka Akcyjna, z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul Ratajczaka 19 (61-814)
Poznań jest administratorem Twoich danych osobowych co oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w
sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz się z nami kontaktować dzwoniąc na 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 email: iod@phinance.pl.
Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
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 administratora (Phinance), 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.
Okres przetwarzania danych
Twoje dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania uprzednio udzielonej przez Ciebie zgody na
przetwarzanie danych osobowych 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:
a. Mobime Lead Generation sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 45A, 02-952
Warszawa, NIP: 6783098862, REGON: 121090216, KRS: 0000570947;
b. DBMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 71/10, 01-651 Warszawa, NIP: 527-264-4702, REGON: 142741338, KRS: 0000373905;
c. Target Media Paweł Konstanczak, ul. Cytrynowa 24, 60-185 Skórzewo, NIP: 554-22-60-272, REGON:
302087349.
Kategorie przetwarzanych danych:
Twoje dane przetwarzane są w następującym zakresie:
a. imię,
b. nazwisko,
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c. numer telefonu,
d. adres zamieszkania;
e. data urodzenia.
Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od źródła pozyskania twoich danych.
Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie
Twoje dane nie podlegają profilowaniu i automatycznemu podejmowaniu decyzji.
Czy moje dane transferowane są poza granicę Polski?
Nie przekazujemy Twoich danych do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
Przysługujące Tobie uprawnienia
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie prawo do:
a) 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;
b) sprostowania (poprawiania) danych - prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie
danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych;
c) 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;
d) ograniczenia przetwarzania danych – prawo żądania oznaczenia przechowywanych danych
osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
e) 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:
a) na adres email Spółki: klient@phinance.pl;
b) na numer telefonu Spółki: 0 616 63 99 39;
c) 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.
Odnośnie przetwarzania dokonywanego przez nas na podstawie Twojej zgody masz prawo w każdej chwili
wycofać udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu
Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Twoich danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania
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przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już
mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
a. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za
nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub
b. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Odbiorcy danych
Odbiorcami twoich danych są pracownicy i współpracownicy Phinance S.A., w zakresie niezbędnym do
realizacji określonych wyżej celów, a także organów publicznych, instytucji lub podmiotów trzecich
uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Skarga do organu nadzoru
Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa możesz złożyć skargę do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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