DOKUMENT INFORMACYJNY DLA KLIENTA ONEY POLSKA S.A. W ZAKRESIE PRZETWARZANIA PRZEZ ONEY POLSKA
S.A. DANYCH OSOBOWYCH
Celem niniejszego dokumentu (dalej „Dokument Informacyjny”) jest zapoznanie Cię z wszystkimi niezbędnymi
informacjami, które są związane z przetwarzaniem przez Oney Polska S.A. Twoich danych osobowych w celu doboru
najlepszej oferty oraz dla celów marketingowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

1. Kto jest administratorem Twoich danych i jak się z nim skontaktować?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Oney Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-876), ul. Ogrodowa
58,
wpisana
do
rejestru
przedsiębiorców
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
dla
m.st.
Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204413 o kapitale zakładowym
PLN 14 000 000 wpłaconym w całości (dalej „My”). Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 801 700 307 lub 71 799
70 08 albo adres email bok@oney.com.pl. Dla lepszej ochrony Twoich danych osobowych od dnia 25.05.2018 r. w Oney powołamy
IOD – Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować:
- pod adresem email iodo@oney.com.pl,
- adresem pocztowym ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
- dzwoniąc na numer telefonu: +48 22 526 52 15
Jeżeli zdecydujesz się na zawarcie umowy produktowej za Naszym pośrednictwem – instytucja (np. bank, zakład ubezpieczeń)
z którą zawarłeś/aś daną umowę produktową będzie administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia
i wykonania umowy produktowej, a My będziemy przetwarzać te dane w imieniu tej instytucji na zasadzie powierzenia (przy czym
niezależnie od powierzenia możemy pozostać administratorem danych w zakresie, w jakim np. wyraziłeś/aś zgodę na ich
przetwarzanie przez Nas).

2. W jakim celu i zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wyboru i zaproponowania Ci najbardziej dopasowanych propozycji
i ofert dostępnych u Nas produktów finansowych. Produkty dopasujemy do wyrażonych przez Ciebie potrzeb, Twojej indywidualnej
sytuacji finansowej i historii kredytowej.
W zakresie w jakim wyraziłeś/aś zgodę Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać także w celu:




przekazywania Ci komunikatów marketingowych dotyczących produktów i usług, do których zapewniamy dostęp jako pośrednik
kredytowy
i
ubezpieczeniowy
np.
dla
przedstawienia
Ci
informacji
o
nowych
usługach
i promocjach dostępnych za Naszym pośrednictwem.
dostosowywania przekazywanych Ci komunikatów marketingowych w drodze profilowania, czyli stworzenia przy użyciu różnych
metod analitycznych i dostępnych dla Nas danych o Tobie jak najlepszego opisu Twoich potrzeb i preferencji. Na podstawie Twoich
danych będziemy oceniać, czy określone produkty lub usługi są odpowiednie do Twoich indywidualnych potrzeb oraz możliwości,
a także czy są zgodne z Twoimi wymaganiami (np. czy spełnią Twoje oczekiwania albo czy odpowiadają Twoim zainteresowaniom
lub preferencjom). Wskutek tej oceny możemy uznać, że np. pewne produkty lub usługi nie odpowiadają Twoim potrzebom. Nie
oznacza to jednak, że nie możesz korzystać z tych produktów, które oceniliśmy jako mało interesujące lub nieodpowiednie dla
Ciebie – warunki zawarcia umowy są niezależne od przesyłanych Ci przez Nas treści i są określane przez instytucję, z którą
zawierasz umowę. W celu przeprowadzenia tej oceny wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko,
adres email, adres do korespondencji, numer telefonu komórkowego i/lub stacjonarnego, data urodzenia, posiadane produkty
finansowe,
wnioskowane
produkty
finansowe
(kredyty,
pożyczki,
ubezpieczenia),
data
zawarcia
umowy
o produkty finansowy, czas trwania umowy o produkt finansowy, miejsce zawarcia umowy o produkt finansowy, parametry produktu,
status wniosku o produkt finansowy, typ dochodu.

3. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Z zastrzeżeniem poniższych informacji, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom państwowym
upoważnionym do żądania tych danych z mocy prawa.
Jeżeli zdecydowałeś/aś się na zawarcie umowy produktowej za Naszym pośrednictwem przekażemy instytucji finansowej, z którą
zawarłeś/aś daną umowę produktową, Twoje dane osobowe niezbędne do zawarcia tej umowy i wykonania obowiązków

wynikających z przepisów prawa (np. w celu analizy zdolności kredytowej lub ryzyka ubezpieczeniowego, wykonania obowiązków
związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) przez tą instytucję finansową.
Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone przez Nas podmiotom, których lista znajduje się na stronie www.oney.com.pl.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

4. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wybrania i zaproponowania Ci najbardziej dopasowanych propozycji
i ofert dostępnych u Nas produktów finansowych podstawą do ich przetwarzania jest niezbędność w celu podjęcia działań przed
zawarciem umowy produktowej, o którą składasz wniosek (od 25.05.2018 r. jest to art. 6 ust. 1 lit. b 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 – dalej „RODO”).
Jeżeli dodatkowo wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych – podstawą do przetwarzania Twoich
danych w tym zakresie będzie zgoda (od 25.05.2018 r. jest to art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wybrania i zaproponowania Ci najbardziej dopasowanych propozycji
i ofert dostępnych u Nas produktów finansowych przetwarzamy Twoje dane osobowe do momentu zawarcia konkretnej umowy
produktowej (po jej zawarciu możemy przetwarzać te dane w imieniu instytucji, z którą zawarłeś/aś umowę na zasadzie
powierzenia), a jeżeli nie zawrzesz takiej umowy produktowej – nie będą przez nas w tym celu dalej przetwarzane.
Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, Twoje dane osobowe w zakresie objętym zgodą
przetwarzamy do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody.

6. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Nie, podanie danych jest dobrowolne, ale uzupełnienie niektórych pól jest niezbędne do rozpatrzenia Twojego wniosku.

7. Czy musisz wyrazić zgodę?
Nie, udzielenie zgody – podobnie jak podanie danych – jest dobrowolne, choć bez jej wyrażenia nie będziesz otrzymywać od Nas komunikatów
marketingowych, nie będziemy również mogli lepiej dopasować propozycji i ofert do Twoich potrzeb. Masz również prawo do wycofania
zgody w dowolnym momencie (zob. pkt. 8 poniżej).

8. Jakie przysługują Ci prawa?
Zgodę można wycofać w każdym punkcie kredytowym Oney (lista punktów na stronie internetowej www.oney.com.pl) lub
kontaktując się z Nami listownie na adres siedziby albo pocztą elektroniczną na adres bok@oney.com.pl. Cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed cofnięciem zgody oraz w zakresie, w jakim Twoje dane
osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania umów, które zawarliśmy albo
Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa).

a.
b.
c.
d.

W przypadkach określonych w przepisach prawa możesz złożyć do Nas również wniosek o:
uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymanie kopii swoich danych osobowych;
skorzystanie z prawa do przenoszenia danych;
usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
sprostowanie swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe.
Niezależnie od innych przysługujących Ci praw (w tym prawa do wycofania zgody), masz prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich. W przypadku wniesienia sprzeciwu Twoje dane przestaną być przez Nas przetwarzane
w celach marketingowych.
Wszelkie Twoje wątpliwości lub zastrzeżenia staramy się wyjaśniać polubownie i zawsze zachęcamy do bezpośredniego kontaktu
z Nami. Przepisy przyznają Ci jednak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(od 25.05.2018 r. – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub innego właściwego organu ochrony danych osobowych.

