KLAUZULA INFORMACYJNA:
Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez:

Minicredit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-796) , ul. Migdałowa 4, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371165, NIP: 5252494263, REGON: 142694604
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2 455 000,00 PLN ( Zwana dalej jako: „Administrator” lub
„Administrator danych” lub Minicredit sp. z o.o.)
Informacja jes przekazywana na podstawie art. 14 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 94/46/WE ( w skrócie „RODO”)
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Minicredit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-796) ul. Migdałowa 4,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000371165, NIP: 5252494263, REGON:
142694604 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2 455 000,00 PLN.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym
można się skontaktować poprzez email na adres: IODO@LEVANTA.PL lub
pisemnie na adres siedziby Administratora Danych. Z inspektorem ochrony
danych można się skontaktować we wszsytkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w
celach nastepujących:
1. Umożliwienia Pani/Panu korzystania z serwisu internetowego pod
adresem ww.minicredit.pl (dalej jako Serwis) i z usług finansowych
świadczonych przez Administratora danych za ich pośrednictwem
(podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO) ;
2. Weryfikacji Pani/Pana tożsamości, jako użytkownika Serwisu, za
pośrednictwem którego zamierza Pan/Pani zawrzeć Umowę
Pożyczki w parametrach określonych przez Pożyczkobiorcę w toku
wyboru oferty finansowania w Serwisie, a także weryfikacji
wiarygodności finansowej i wypłacalności wedle parametrów
danych wskazanych przez Panią/Pana )analiza zdolności
kredytowej), (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6
ust. 1 lit. B RODO);
3. Obsługi procesu rejestracji w Serwisie, tj. jednorazowej czynności,
polegającej na założeniu przez Panią/Pana, jako użytkownika
Serwisu (dalej jako Użytkownik) konta, dokonanej z
wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez
Minicredit sp. z o.o. na stronie Serwisu, logowania do konta
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Użytkownika, ewentualnego dochodzenia roszczeń (podstawą
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
Rozpatrywania wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki lub
podejmowaniem czynności związanych z zawarciem tej umowy
wedle danych wskazanych przez Panią/Pana w Serwisie, które
zostały w sposób opisany powyżej zweryfikowane, a w przypadku
jeśli dojdzie do zawarcia umowy kredytu konsumenckiego również
w związku z jej wykonaniem lub rozwiązaniem oraz wykonaniem
innych czynności związanych z umową takich jak: ocena zdolności
kredytowej i analiza ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem
automatycznych systemów podejmujących decyzje kredytowe
(podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
Przeciwdziałania przestępstwom i wyłudzeniom, w tym
oszustwom i praniu pieniędzy w zakresie przepisami powszechnie
obowiązującego prawa przewidzianymi (podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
Dokonania automatycznej oceny Pani/Pana zdolności kredytowej
(podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.
z art. 9 ust. 1-3 ustawy z dn. 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim). Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
będzie odbywało się na zasadach realizowanych poprzez program
komputerowy (silnik decyzyjny) działający na zasadzie usługi
sieciowej (Web Service), do którego przesyłane są dane (zgodnie z
Umową Pożyczki) na poszczególnych etapach przetwarzania
wniosku o pożyczkę. Konsekwencją takiego przetwarzania może być
automatyczne odrzucenie elektronicznego wniosku kredytowego
bez interwencji ludzkiej;
W celu weryfikacji Pani/Pana tożsamości oraz spełnienia obowiązku
identyfikacyjnego podczas składania wniosku o Pożyczkę (podstawą
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z
art. 36–37 ustawy z dn. 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu);
Ochrony przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzenia
postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych ( podstawą
prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
W celu dochodzenia roszczeń i ich windykacji (historia spłaty
zobowiązania) jeżeli nastąpi sytuacja, w której Administrator
danych będzie uprawniony do takich działań (podstawą prawną jest
art. 6 pkt. 1 lit. d RODO);
związanych z przyjęciem Pani/Pana skargi, wniosku, reklamacji, ich
rozpatrzeniem oraz skierowaniem odpowiedzi (podstawą prawną
jest art. 6 pkt. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6 ustawy z dn. 5 sierpnia
2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym);
dla celów prowadzenia obligatoryjnej sprawozdawczości
finansowej (podstawą prawną jest art. 6 pkt 1 lit c RODO w zw. z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług);

12. W celu powadzenia zestawień, analiz, statystyk i w celach
archiwalnych (podstawą prawną jest art. 6 pkt 1 lit. f RODO);
13. Zapewnienie rozliczalności w zakresie przetwarzania danych
osobowych w Serwisie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
14. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług
świadczonych drogą elektroniczną (podstawą prawną przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
15. marketingu bezpośredniego produktów lub usług dokonywanego
przez Minicredit sp. z.o.o. lub przez podmiot, współpracujący
Leadgread sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) ul.
Domaniewska 39A za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej i telefonicznej (podstawą przetwarzania jest wyrażona
przez Panią/Pana zgoda i art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
16. Marketingu bezpośredniego produktów i usług przez Minicredit sp.
z.o.o. lub przez podmiot, współpracujący Leadgread sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (02-672) ul. Domaniewska 39A, w tym
profilowania klientów – (podstawą przetwarzania jest wyrażona
przez Panią/Pana zgoda i art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
17. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również (o ile będzie to
miało związek z działalnością Minicredit sp. z.o.o. i cele poboczne
będą powiązane z powyżej wymienionymi celami) w następujących
celach pobocznych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.
1 lit. f RODO):
a) archiwizowanie danych,
b) zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
c) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
d) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
e) dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
f) tworzenia profilu Użytkownika na podstawie dotychczasowej
historii,
g) prowadzenie badań statystycznych lub badań historycznych, lub
naukowych,
h) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest
świadczone na rzecz Administratora danych.
ŻRÓDŁA DANYCH
OSOBOWYCH

Pani/Pana dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana w procesie
rejestracji w Serwisie i podczas korzystania z niego, w tym w szczególności
w procesie uzupełniania danych w celu złożenia wniosku o pożyczkę w
Serwisie.
Pozyskanie od Pani/Pana danych osobowych w celu oceny zdolności
kredytowej i ryzyka kredytowego wynika z obowiązku prawnego, który
spoczywa na Administratorze danych. Odmowa podania danych może
stanowić przyczynę odmowy zawarcia z Panią/Panem umowy. Jeżeli
podanie danych nie wynika z przepisów prawa, możemy je przetwarzać
wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Na podstawie
Pani/Pana zgody Minicredit sp z.o.o. uzyskuje również dane dotyczące
Pani/Pana wcześniejszych zobowiązań i ich spełniania od Podmiotów
Współpracujących z Minicredit sp. z.o.o. tj. CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie (13-476) ul. Lublańska 34, Uczestnicy Platformy Wymiany

RODZAJ DANYCH

Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem
http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
Dane uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana w toku rejestracji i uzupełnienia
dnaych w Serwisie są przetwarzane w zakresie:
• Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu
osobistego, miejsce urodzenia, stan cywilny, wykształcenie oraz
państwo urodzenia;
• Dane kontaktowe: adres zameldowania, adres zamieszkania, numer
telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej,
• Numer rachunku bankowego i nazwa banku.
• informacje dotyczące dochodu - źródło dochodu, zawód
wykonywany, dzień otrzymywania wynagrodzenia oraz miesięczną
kwotę dochodu; Pani/Pana wydatki: miesięczne kwoty rat kredytów
i pożyczek oraz miesięczne wydatki pozakredytowe oraz obciążenia
finansowedane Pani/Pana pracodawcy: nazwę i adres pracodawcy,
numer telefonu kontaktowego do pracodawcy, branża, w której
działa pracodawca oraz okres zatrudnienia u danego pracodawcy;
• inne informacje dotyczące Pani/Pana w tym, status mieszkaniowy,
numer rachunku bankowego, liczba osób w gospodarstwie
domowym;
• informacje dotyczące m.in.: Pani/Pana historii kredytowej,
wcześniejszych zobowiązań oraz ich spłaty pozyskane od
podmiotów, z którymi współpracuje Administrator danych (tj. . CRIF
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (13-476) ul. Lublańska 34,
Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista
uczestników dostępna jest pod adresem http://www.creditcheck.pl/uczestnicy/
Administrator danych zbiera również dane podczas korzystania przez
Użytkownika z Serwisu. Dane te są zbierane w sposób automatyczny i
dotyczą:
• Informacji technicznych tj. informacji o urządzeniu, z którego
Użytkownik korzysta podczas wizyty w Serwisie, informacje
związane z siecią, oprogramowaniem oraz połączeniem z
Internetem Użytkownika, rodzaj i wersja przeglądarki
internetowej, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek
do przeglądarki, platforma i system operacyjny, rozdzielczość
ekranu, lokalizacja, kodowanie czcionek;
• Informacji dotyczących wizyt Użytkownika w Serwisie, w tym pełny
adres URL do strony internetowej ( w tym data i godzina);
produkty, które przeglądał Użytkownik lub których szukał, strony
odsyłające/wyjścia, pliki przeglądane na Serwisie (np. strony
HTML, grafiki, otp.), czas reakcji strony internetowej, problemy z
pobieraniem, czas odwiedzin pewnych stron, informacje dotyczące
interakcji na stronie (takie jak przewijanie, klikanie i ruchy kursora
myszy) oraz sposoby opuszczenia strony internetowej, oznaczenie
daty/godziny i/lub dane dotyczące czynności Użytkownika.

ODBIORCY DANYCH

Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce Cookies.
Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom, które
przetwarzają te dane na jego zlecenie np. dostawcom usług IT,

kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe,
kadrowo –płacowe, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne,
podatkowe.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pani/Pana zgody w celu
oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz:
1. podmiotom dokonującym we własnym imieniu lub na zlecenie
czynności windykacyjnych w celu: identyfikacji i weryfikacji
tożsamości, weryfikacji historii wniosków pożyczkowych,
zobowiązań finansowych i przebiegu ich realizacji, bieżącego i
cyklicznego wzbogacania danych teleadresowych w związku z
prowadzoną działalnością windykacyjną, weryfikacji poprawności
wykonanego wzbogacenia, kontaktu telefonicznego w celu
windykacyjnym, przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości
zgromadzonych danych oraz przeprowadzenia analiz dotyczących
zobowiązania finansowego oraz jego ewentualnej restrukturyzacji,
w tym analiz służących przeciwdziałaniu wyłudzeniom.
Dane mogą być również przekazywane stosownym władzom i organom w
zakresie i w sytuacjach określonych w przepisach prawa np. Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, prokuratura, policja.
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Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas świadczenia na
Pani/Pana rzecz usług, a po zakończeniu świadczenia usług i/lub
rozwiązaniu umowy przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów
prawnych administartora danych lub gdy jest to wymagane przepisami
prawa. Co do zasady administrator danych przechowuje dane osobowe
Użytkownika nie dłużej, niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę cele
gromadzenia danych, tj. wypełnianie zobowiązań umownych w tosunku do
użytkownika Serwisu lub osób, z którymi Administrator zawarł Umowę
Pożyczki lub inne umowy, wykonanie prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, lub zgodnie z wymaganiami w zakresie ustawowego
okresu przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do
realizacji celów wskazanych w niniejszej klauzuli, a w szczególności:
1. Umożliwienia Pani/Panu korzystania ze wszystkich usług Serwisu –
przez okres trwania umowy o świadczenie usług i funkcjonowanie
profilu Użytkownika, po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń.
2. Dla celów dokonywania oceny zdolnośi kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego, w tym profilowania - rzez okres trwania Pani/Pana
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zobowiązania, a jeśli wynikiem oceny jest podjęcie o nie
przyznaniu pożyczki – przez okres 3 lat od zebrania danych.
3. Dla celów realizacji Umowy Pożyczki – przez okres trwania umów
4. Dla celów marketingowych - do czasu odwołania zgody na
przetwarzanie danych osobowych;
5. Dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych
roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych
roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;
6. Dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Minicredit sp. z
o.o. – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych
roszczeń; do celów związanych z prowadzeniem postępowań
sądowych – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania
prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
7. Dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas
trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią
się ̨ roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia
roszczeń przez Administratora lub zawiadamiania właściwych
organów – przez czas trwania takich postepowań́;
8. Dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk– przez czas
trwania umowy, a następnie nie dłużej niż̇ przez okres, po którym
przedawnią się ̨ roszczenia wynikające z umowy;
9. do celów archiwalnych – po wygaśnięciu danej relacji prawnej
(czyli np. umowy) dane osobowe mogą być przetwarzane przez 5
lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy
się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie
karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia
prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu
postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym
czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przesyłanie informacji handlowej
drogą elektroniczną, lub na kontakt telefoniczny w celu jej przedstawienia
przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, na przykład poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@minicredit.pl
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości świadczenia
usług na Pani/Pana rzecz. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest

PODANIA DANYCH
OSOBOWYCH

zgoda, podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, a zgoda może
być odwołania w każdym czasie.

