Polityka prywatności
PieniądzeNaJuż dba o prywatność osób odwiedzających nasze strony Internetowe (dalej
„Użytkownicy”), zgodnie z treścią obowiązującego prawa, w tym w szczególności na zasadach
określonych w Rozporządzeniu 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) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r. – dalej „RODO").
W tym dokumencie informujemy wszystkich naszych Użytkowników o tym czy, w jaki sposób i jakie ich
dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez PieniądzeNaJuż Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej PieniądzeNaJuż).
Polityka prywatności zawiera informacje na temat:


jakie dane Użytkowników mogą być zbierane i przetwarzane przez PieniądzeNaJuż, w jaki
sposób są zabezpieczane;



w jaki sposób dane Użytkowników mogą być wykorzystywane przez PieniądzeNaJuż, w tym, na
jakich zasadach mogą być przekazywane osobom trzecim;



w jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych Użytkownika;



polityka Cookies;



Przetwarzanie danych osób nieletnich.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami, zgodnie z którymi dane osobowe Użytkowników witryny
Internetowej PieniądzeNaJuż mogą być przetwarzane.

Uzyskiwane dane Użytkowników
PieniądzeNaJuż przetwarza jedynie dane osób, które wyraziły na to zgodę. Zbieramy informacje, które
osoby dzwoniące przekazują podczas rozmowy z naszymi pracownikami. Odwiedzając nasze strony
Internetowe, możesz pozostawić swój numer telefonu w celu zaaranżowania kontaktu ze strony
PieniądzeNaJuż.
Przede wszystkim przetwarzamy dane powierzone nam przez innych administratorów – w związku z
realizacją określonych zadań, z ich upoważnienia i na ich polecenie. Nasi partnerzy mogą przekazać
nam dane w celu przygotowania i realizacji kampanii marketingowej na ich zlecenie, przy użyciu
naszych metod i narzędzi. Wówczas Użytkownicy mogą dowiedzieć się od nas, jak ich dane zostały
pozyskane przez PieniadzeNaJuż i kto jest Administratorem tych danych.

Kategorie Danych Osobowych
Dane Osobowe, które gromadzimy w bazie danych PieniądzeNaJuż najczęściej są ograniczone do
danych kontaktowych – numer telefonu. Zasadniczo stanowi on ciąg cyfr, którego bez dalszej zgody
osoby, do której należy, nie możemy powiązać z innymi danymi o charakterze danych osobowych. To
znaczy, że nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych identyfikujących, np. imienia i
nazwiska, nr PESEL, adresu etc.

Nie pozyskujemy ani nie przetwarzamy żadnych informacji wrażliwych, czy też, jak to określa RODO –
informacji szczególnych kategorii – takich jak np. stan zdrowia, wyznanie religijne, przynależność
związkową albo poglądy polityczne. Nie przetwarzamy również informacji o skazaniach i wyrokach
sądowych.
Nie przetwarzamy danych osób niepełnoletnich a w szczególności dzieci poniżej 13 roku życia.
Realizowane przez nas kampanie kierowane są do osób dorosłych. Nie jesteśmy w stanie zapobiec
sytuacji rejestracji danych osobowych przez osobę niepełnoletnią ze względu na fakt, że nie
pozyskujemy i nie potrzebujemy danych typu PESEL czy numeru dokumentu, które pozwoliłyby nam
na weryfikację wieku osoby, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych.
Pracujemy na danych otrzymanych od podmiotów trzecich, jako dane osób, które wyrażały zgodę na
ich wykorzystanie. A w większości przypadków dane te nie są przez nikogo weryfikowane. Tym samym
Informacje, które posiadamy mogą okazać są niekompletne i nieprawdziwe.

Wykorzystywanie danych Użytkowników, w tym udostępnianie osobom
trzecim
Realizujemy kampanie bezpośrednio i we własnym imieniu, ale na rzecz podmiotów trzecich.
Dane Użytkowników przekazujemy jedynie naszemu partnerowi LoanMe Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – legalnie działającemu i zarejestrowanemu podmiotowi.
Przekazujemy wyłącznie dane niezbędne dla realizacji określonych celów oraz ograniczone do grupy
odbiorców, którzy wyrazili na to zgodę.
Ponadto, dane na temat Użytkowników stron Internetowych PieniądzeNaJuż, mogą być ujawniane w
formie statystyk, przy czym statystyki takie nie zawierają żadnych danych identyfikujących.

Prawa w odniesieniu do danych osobowych
Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:


prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;



prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia
danych);



prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);



prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych oraz ograniczenia
przetwarzania danych osobowych;



prawo żądania poprawienia danych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;



prawo złożenia skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli dane
przetwarzane są niezgodnie z prawem.

W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę Użytkownika, ma on prawo ją
cofnąć w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które
miało miejsce przed wycofaniem zgody. Można wycofać zgodę na naszej stronie internetowej lub
kontaktując się z nami na adres e-mail: …….. lub telefonicznie pod numerem telefonu ………….

Jeżeli jest to możliwe, powiadomimy Administratora danych o cofnięciu zgody na przetwarzanie.
Ewentualnie, udzielimy wszelkich informacji na temat Administratora i wskażemy, gdzie się zgłosić w
celu cofnięcia zgody na przetwarzanie.

Cookies
Podczas odwiedzin na stronach Internetowych PieniądzeNaJuż, w komputerach Użytkowników
zapisywane są dane informatyczne (fragmenty kodu), które są plikami tekstowymi. Takie pliki zwane
są „Cookies” („Ciasteczka”). Służą one optymalizacji korzystania ze stron Internetowych Serwisu
PieniądzeNaJuż oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pomagają w dostosowaniu
zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkowników, tworzeniu statystyk, które
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
PieniądzeNaJuż jako Operator Serwisu informuje, że w przypadku wyłączenia funkcji Cookies, niektóre

elementy i funkcjonalności witryny Internetowej mogą być niedostępne lub ograniczone.
Strona używa Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych i statystycznych, które pomogą w
zbadaniu, jak użytkownicy korzystają z witryny PieniądzeNaJuż. Narzędzia te wykorzystują Cookies w
celu zbierania standardowych informacji o logowaniu oraz zachowaniach Użytkowników. Informacje,
które Cookies generują o aktywności Użytkowników na stronie, w tym adresy IP, są przesyłane do
Google. Powyższe informacje nie są (nie będą w przyszłości) wykorzystywane przez PieniądzeNaJuż ani
osoby trzecie w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych Użytkowników odwiedzających witrynę
PieniądzeNaJuż.
Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, tak aby dostawać
powiadomienia o otrzymywaniu Cookies lub żeby blokować wysyłanie Cookies.
Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu służącym do przeglądania
stron Internetowych, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność.
Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach służących do przeglądania stron
Internetowych i w zainstalowanym oprogramowaniu.

Nasze Dane
Administratorem danych osobowych jest: PieniądzeNaJuż z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul.
Brazylijska 20 lok 39, 03-946 Warszawa.
Strona www.pieniadzenajuz.pl
Adres e-mail: kontakt@pieniadzenajuz.pl
IOD:

