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INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 
UST. 1 I 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) 

 

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania od dnia 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego 
dalej „Rozporządzeniem”) ID Finance Poland sp. z o.o. (zwana dalej także: „Spółką”) świadcząca usługi 
za pośrednictwem strony internetowej www.moneyman.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące 
zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ID Finance Poland sp. z o. o.  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, kod pocztowy 01-209; dane kontaktowe - 
numer telefonu: 221-220-221, adres e-mail: kontakt@moneyman.pl.  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez ID Finance można się kontaktować 
pisząc na adres pocztowy Spółki, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” 
lub na adres e-mail kontakt@moneyman.pl. 

3. ID Finance Poland sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, w tym 
podjęcia czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) oraz dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka 
kredytowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), 

b) wykonania umowy zawartej ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), 

c) zarzadzania ryzykiem kredytowym i analizy ryzyka kredytowego, po wygaśnięciu umowy 
zawartej ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia),    

d) wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę zgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi prowadzenia działalności przez instytucje pożyczkowe a także w celu wykonania 
obowiązków wynikających z decyzji lub orzeczeń wydawanych przez uprawione organy, 
instytucje lub sądy, a także zaleceń lub rekomendacji wydawanych przez organy lub instytucje 
publiczne (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), 

e) prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Spółkę poprzez ich 
promowanie, reklamowanie i oferowanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), 

f) wewnętrznych celach administracyjnych Spółki, w tym prowadzenia analizy zarządczej,  analiz 
statystycznych, badania tendencji rynkowych i raportowania na potrzeby wewnętrzne Spółki 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), 

g) przekazywania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom z grupy kapitałowej, do której 
należy Spółka, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na takie przekazanie danych 
osobowych, a w przypadku gdy braku udzielenia zgody, w przypadku gdy byłoby to niezbędne 
w celu realizacji usprawiedliwionego interesu Spółki  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) 
Rozporządzenia), 

h) przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom prowadzącym systemy wymiany 
informacji o klientach lub potencjalnych klientach instytucji pożyczkowych, banków, instytucji 
kredytowych, innych instytucji ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów oraz 
podmiotów, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, 
w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody (upoważnienia) na takie przekazanie danych 
osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) a przypadkach określonych 
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przepisami prawa także pomimo braku udzielenia takiej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 
lit. c) Rozporządzenia), 

i) przekazywania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom współpracującym ze Spółką, 
w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na takie przekazanie danych osobowych 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia). 

4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), ID Finance Poland sp. z o.o. może 
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), 
gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania 
Spółka działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych 
osobowych także w następujących celach drugorzędnych: (a) przeniesienie Pani/Pana danych 
osobowych do prowadzonej przez siebie bazy klientów archiwalnych, lub (b) audyty 
lub postępowania wyjaśniające, lub (c) wdrożenie mechanizmów kontroli zarządczej, lub 
(d) prowadzenie badań statystycznych, (e) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które 
może być świadczone na rzecz Spółki i (f) dochodzenie należności. 

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 lit. e), f) i g) oraz w ust. 4 
następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez 
Spółkę. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane 
osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 
osobowych, którymi mogą być: 

a) Biuro Informacji Kredytowej S.A. 

b) biura informacji gospodarczej, 

c) podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Spółka, 

d) CRIF Services sp. z o.o., 

e) getSCORE sp. z o.o., 

f) podmioty prowadzące systemy wymiany informacji o klientach lub potencjalnych klientach 
instytucji pożyczkowych inne niż określone w lit. d) i e) powyżej,   

g) uczestnicy systemów wymiany informacji o klientach lub potencjalnych klientach instytucji 
pożyczkowych, 

h) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), 

i) podmioty współpracujące ze Spółką. 

7. Spółka może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do innych spółek z grupy kapitałowej mających 
siedzibę w państwach trzecich, w tym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku 
przekazywania danych osobowych do podmiotów z siedzibą poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym odpowiednie zabezpieczenia dotyczące uprawnień i środków dotyczących 
przetwarzania danych będą wynikać ze stosowania przez Spółkę standardowych klauzul ochrony 
danych przyjętych przez Komisję Europejską. W przypadku przekazania Pani/Pana danych 
osobowych do innych spółek z grupy kapitałowej mających siedzibę w państwach trzecich istnieje 
możliwość udostępnienia Pani/Panu danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego 
przez Spółkę. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów 
wskazanych w ust. 3 i 4, tj.: 
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a) w zakresie podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy i od tego momentu dane 
te będą przetwarzane przez okres wskazany w lit. b) poniżej, a w przypadku braku zawarcia 
umowy  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w lit. d) poniżej, 

b) w odniesieniu do realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy przez okres do czasu zakończenia  
jej realizacji, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym lub uzasadnionym przepisami 
prawa, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy, 

c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę w związku z prowadzeniem 
działalności w charakterze instytucji pożyczkowej, przez okres niezbędny do wypełnienia tych 
obowiązków przez Spółkę, 

d) w zakresie  prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Spółkę oraz 
przetwarzania danych w innych celach na podstawie udzielonej zgody Pani/Pana dane osobowe 
będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej zgody, 

e) w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 
lit. f) i g) przez okres 3 lat od chwil zebrania tych danych przez Spółkę, 

f) w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w  ust. 4 
lit. f) powyżej, przez okres niezbędny do uzyskania należności lub stwierdzenia prawomocnym 
orzeczeniem braku obowiązku istnienia należności lub braku możliwości jej egzekwowania, 

g) w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w  ust. 4 
lit. a) – e), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat.  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę przysługuje Panu/Pani: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo do przenoszenia danych. 

10. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 
ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa 
na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.  

11. Organem nadzorczym wobec Spółki w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych lub inny organ, który go zastąpi. Posiada Pani/Pan ma prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

12. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy 
ze Spółką, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. 
Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych 
danych będzie brak możliwości zawarcia u ze Spółką. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana 
danych osobowych następuje w celu oceny przez Spółkę zdolności kredytowej w związku 
z zawarciem umowy, podanie tych danych jest wymogiem ustawowym przewidzianym zgodnie 
z art. 9 ust. 1 i 3 ustawy o kredycie konsumenckim, a odmowa podania przez Panią/Pana danych 
osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.  

13. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu wypełniania 
obowiązków prawnych nałożonych na IDF zgodnie z przepisami prawa, podanie tych danych 
osobowych jest wymagane, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości 
wykonania tego obowiązku przez IDF. 
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14. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób 
zautomatyzowany i może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym 
profilowaniem. Dotyczy to sytuacji, gdy Spółka dokonuje oceny zdolności kredytowej w związku 
z zawarciem umowy ze Spółką na podstawie przekazanych przez Panią/Pana informacji oraz 
informacji uzyskanych przez Spółkę od podmiotów trzecich w procesie  dokonywania oceny 
zdolności kredytowej w ramach przyjętych przez Spółkę reguł badania zdolności kredytowej. 
Przewidywanymi konsekwencjami dokonania oceny zdolności kredytowej w sposób 
zautomatyzowany może być odmowa zawarcia umowy lub konieczność podjęcia przez Spółkę 
indywidualnej oceny w związku z zawarciem umowy.   


