DOKUMENT INFORMACYJNY DLA KLIENTA ONEY POLSKA S.A.
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA PRZEZ ONEY POLSKA S.A. DANYCH OSOBOWYCH
Celem niniejszego dokumentu („Dokument Informacyjny”) jest przedstawienie Ci niezbędnych
informacji dotyczących przetwarzania przez Oney Polska S.A. Twoich danych osobowych podanych
w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie Oney Polska S.A. (https://oney.com.pl/).
1. Kto jest administratorem Twoich danych i jak się z nim skontaktować?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Oney”), ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000204413, NIP
5272429317, o kapitale zakładowym w wysokości 1 500 000 PLN, w całości wpłaconym. Możesz
się skontaktować z Oney dzwoniąc pod numer telefonu 801 700 307 lub 71 799 70 08, albo pisząc
na adres bok@oney.com.pl.
Dla lepszej ochrony Twoich danych osobowych w Oney wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.
Możesz się z nim skontaktować pisząc na adres iodo@oney.com.pl lub korespondencyjnie, pisząc
na adres Oney: Oney Polska S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa (prosimy o zamieszczenie
dopisku „do wiadomości IOD”).
2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzamy w celu skontaktowania się
z Tobą w związku z przesłaniem przez Ciebie formularza kontaktowego z prośbą o kontakt w celu
prezentacji produktów dostępnych za pośrednictwem Oney. Podstawę przetwarzania danych
stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) 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) („RODO”).
W przypadku, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać
także w celu przekazywania Ci na podany numer telefonu informacji handlowych dotyczących
produktów i usług kredytowych i ubezpieczeniowych dostępnych za pośrednictwem Oney.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla umożliwienia Oney
nawiązania z Tobą kontaktu w związku z Twoim zainteresowaniem produktami dostępnymi za
pośrednictwem Oney.
3. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Oney usługi związane
z obsługą Twojego zapytania. Twoje dane osobowe mogą być ponadto udostępniane organom
władzy publicznej w zakresie przysługujących tym organom uprawnień wynikających z przepisów
obowiązującego prawa.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
4. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celu skontaktowania się z Tobą w celu
prezentacji produktów dostępnych za pośrednictwem Oney, Twoje dane przetwarzane będą przez
czas niezbędny dla obsługi Twojego zapytania.
W przypadku, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od Oney informacji handlowych dotyczących
produktów dostępnych za pośrednictwem Oney, Twoje dane osobowe przechować będziemy do
czasu wycofania przez Ciebie tej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Oney przysługują Ci różnorodne
prawa, które wykonać możesz w każdym punkcie kredytowym Oney (lista punktów na stronie
internetowej www.oney.com.pl) lub kontaktując się z Oney pod adresem bok@oney.com.pl lub pod
adresem korespondencyjnym Oney (Oney Polska S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa).
W przypadku, jeśli przetwarzanie Twoich danych opiera się na Twojej zgodzie, przysługuje Ci prawo
cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania Twoich danych dokonanego przed cofnięciem zgody.
W granicach określonych w przepisach RODO, przysługuje Ci ponadto prawo dostępu do swoich
danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania) tych danych, jeśli są błędne lub
nieaktualne, a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), jeśli uważasz, że Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z obowiązującym prawem.

