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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony danych osobowych, Finamax Sp. z o.o. informuje, iż:

1. Wszelkie dane osobowe podane przez Panią/Pana w formularzach kontaktowych w ramach: przesłania zapytania,
akcji promocyjnej „Program Poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS”, realizacji usługi pośrednictwa kredytowego
podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Finamax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łucka 18 lok. 4
(00-845 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000370423, NIP 7010268564, REGON 142675788 (dalej jako
„Administrator danych”).

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, możne się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora danych Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: iod@finamax.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.

4. Pani/Pana dane osobowe w zależności zakresu udzielonej zgody przetwarzane będą w celu:
a. udzielenia przez Finamax Sp. z o.o. odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym zapytanie – podstawą

prawną jest uzasadniony interes Administratora danych, polegający na możliwości realizacji wyrażonego przez
Panią/Pana oświadczenia woli – uzyskania odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym zapytanie;

b. realizacji przez Finamax Sp. z o.o. akcji promocyjnej „Program Poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS”– podstawą
prawną jest uzasadniony interes Administratora danych, polegający na możliwości realizacji wyrażonego przez
Panią/Pana oświadczenia woli – wzięcia udziału w akcji promocyjnej „Program Poleceń–Finamax Profit 1000
PLUS”, realizacji praw przysługujących uczestnikom akcji promocyjnej oraz odebrania nagrody;

c. wykonania przez Finamax Sp. z o.o. usługi pośrednictwa kredytowego oraz przedstawienia oferty kredytowej
banków – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych, polegający
na możliwości realizacji wyrażonego przez Panią/Pana oświadczenia woli – skorzystania z usługi pośrednictwa 
kredytowego oraz przedstawienia oferty kredytowej banków;

d. umożliwienia Pani/Panu kontaktu telefonicznego lub zdalnego/wirtualnego kontaktu on-line z Ekspertem
kredytowym Finamax Sp. z o.o., nawiązania z Panią/Panem połączenia lub przesłania do Pani/Pana linku
aktywacyjnego do narzędzi umożliwiających połączenie z Ekspertem kredytowym Finamax Sp. z o.o. – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych, polegający na możliwości realizacji 
zamówionego przez Panią/Pana kontaktu z Ekspertem kredytowym Finamax Sp. z o.o.;

e. przedstawienia oferty świadczonych przez Finamax Sp. z o.o. usług oraz oferowanych produktów, w szczególności
usług pośrednictwa kredytowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – w
oparciu o wyrażone przez Panią/Pana zgody, podstawą prawną przetwarzania danych będzie uzasadniony interes
Administratora danych.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w zależności o zakresu udzielonej zgody będzie Finamax Sp. z o.o. oraz podmioty
współpracujące z Finamax Sp. z o.o., w szczególności banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz podmioty świadczące
działalność deweloperską.

a. w przypadku przesłania zapytania w formularzu kontaktowym, Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym
podmiotom, jeżeli udostepnienie tych danych wynika z konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze danych;

b. w przypadku przystąpienia do akcji promocyjnej „Program Poleceń–Finamax Profit 1000 PLUS” Pani/Pana dane
mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli udostepnienie tych danych wynika z konieczności wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych;

c. w przypadku wnioskowania o kredyt za pośrednictwem Finamax Sp. z o.o., Pani/Pana dane zostaną udostępnione
– wraz z wnioskiem kredytowym – wybranemu przez Panią/Pana bankowi, w celu dokonania przed zawarciem
umowy kredytowej, oceny Pani/Pana zdolności kredytowej oraz wydania decyzji kredytowej, oraz deweloperowi
realizującemu budowę nieruchomości będącej przedmiotem umowy kredytowej, w celu uzyskania i odebrania 
przez Eksperta kredytowego Finamax Sp. z o.o. dokumentów niezbędnych do  dokumentacji deweloperskiej
budowanej nieruchomości, oświadczenia inwestora zastępczego, oświadczenia dewelopera do cesji
wierzytelności;
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d. ponadto, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie 
Administratora danych, na podstawie zawartych umów z Administratorem danych i wyłącznie w zakresie zgodnym
z poleceniem Administratora danych, jak również dostawców usług wspierając Administratora w bieżącej
działalności takich jak: firmy informatyczne obsługujące systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi
rachunkowo-księgowe, podmioty świadczące usługi prawnicze, podmioty prowadzące działalność pocztową lub
kurierską w związku z przekazywaną korespondencją, podmioty prowadzące działalność w zakresie realizacji
płatności, np. banki.

W każdej chwili może się Pani/Pan do nas zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym
udostępniliśmy Pani/Pana dane  w celu realizacji akcji promocyjnej „Program Poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS” 
lub w procesie wnioskowania o kredyt.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe w zależności od zakresu udzielonej zgody będą przechowywane przez okres realizacji: udzielania 
odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym zapytanie, akcji promocyjnej „Program Poleceń – Finamax Profit

1000 PLUS”, wykonania usługi pośrednictwa kredytowego oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących
realizacji akcji promocyjnej „Program Poleceń – Finamax Profit 1000 PLUS”, realizacji usługi pośrednictwa kredytowego
lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była zgoda, do momentu wycofania 
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, bądź do momentu, w którym dalsze
przetwarzanie Pani/Pana danych okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres przez
który dane osobowe będą przechowywane jest ustalany w oparciu o następujące kryteria:

a. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określny czas,
b. okres, który jest niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
c. okres na jaki została udzielona zgoda.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy: iod@finamax.pl lub pisemny na adres:
Finamax Sp. z o.o. ul. Łucka 18 lok 4, 00-845 Warszawa.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


