Informacja dotycząca przysługujących Ci praw oraz sposobów ich wnoszenia,
a także opis podejmowanych przez nas czynności

Ponieważ korzystasz z usług Wealthon S.A. przetwarzamy Twoje dane osobowe jako Administrator,
wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie znajdziesz pod adresem: https://wealthon.com/dane-osobowe.
W niniejszym dokumencie szczegółowo opisujemy z jakich praw możesz skorzystać, w jaki sposób
je realizować, a także jakie czynności podejmiemy w oparciu o złożony przez Ciebie wniosek.
W związku z przetwarzaniem przez Wealthon S.A. Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

Wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu (Art. 7
RODO)
Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, to masz prawo w dowolnym
momencie udzieloną zgodę wycofać. Poniżej zamieszczamy kilka informacji o czynnościach. które zostaną
przez nas podjęte w związku z wycofaniem poszczególnych zgód:
●

zgoda na Marketing (np. e-mail lub numer telefonu)

Po wycofaniu tej zgody nie będziemy już kierować do Ciebie żadnych informacji marketingowych
(e-mail, sms) oraz nie będą wykonywane połączenia telefoniczne w tym zakresie. Nie oznacza to jednak,
iż Twój numer telefonu lub adres e-mail zostanie przez nas usunięty, dane te dalej będą przetwarzane
w związku ze świadczoną usługą lub złożonym wnioskiem o pożyczkę a także w sytuacji gdy będzie
to niezbędne w związku z obroną lub dochodzeniem roszczeń.
●

zgoda na badanie zdolności finansowej w Biurze Informacji Kredytowej S.A. (BIK)

Po wycofaniu tej zgody nie będziemy już weryfikować Twojej zdolności finansowej w bazie BIK.
O wycofaniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie poinformujemy Biuro
Informacji Kredytowej S.A. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z wewnętrznymi regulacjami BIK
operator systemu ma 14 dni na dokonanie stosownych zmian dotyczących wykonanej operacji wynikającej
z udzielonej zgody.
●

zgoda na udostępnianie informacji o udzielonym finansowaniu do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Po wycofaniu tej zgody nie będziemy już przekazywali informacji dotyczących udzielonego finansowania
jak i szczegółów dotyczących dokonywanych spłat. O wycofaniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w tym zakresie poinformujemy Biuro Informacji Kredytowej S.A. Jednocześnie
informujemy, iż zgodnie z wewnętrznymi regulacjami BIK operator systemu ma 14 dni na dokonanie
stosownych zmian dotyczących wykonanej operacji wynikającej z udzielonej zgody.
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Prosimy jednak pamiętać, iż po wycofaniu tej zgody Biuro Informacji Kredytowej S.A. nie będzie
już otrzymywało informacji dotyczących dokonywanych przez Ciebie spłat, a zatem informacje te nie będą
już mogły wpływać na dokonywaną przez BIK ocenę Twojej zdolności finansowej. Wycofanie niniejszej
zgody może mieć zatem niekorzystne konsekwencje dla Ciebie w postaci obniżonej oceny kredytowej w
BIK.
●

zgoda na weryfikację klienta w Krajowym Rejestrze Długów S.A. (KRD)

Po wycofaniu tej zgody nie będziemy już weryfikować Twojej zdolności finansowej w bazie KRD.
Przypominamy jednak, iż zapytania skierowane do KRD nie podlegają usunięciu w związku z art. 27 Ustawy
z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym zakresie prosimy o kontakt bezpośrednio z Krajowym
Rejestrem Długów S.A.
●

zgoda na weryfikację klienta w Biurze Informacji Gospodarczej ERIF S.A.

Po wycofaniu tej zgody nie będziemy już weryfikować Twojej zdolności finansowej w bazie ERIF.
Przypominamy jednak, iż zapytania skierowane do ERIF nie podlegają usunięciu w związku z art. 27
Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym zakresie prosimy o kontakt bezpośrednio z Biurem
Informacji Gospodarczej ERIF S.A.
●

zgoda na weryfikację klienta w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG)

Po wycofaniu tej zgody nie będziemy już weryfikować Twojej zdolności finansowej w bazie BIG.
Przypominamy jednak, iż zapytania skierowane do BIG nie podlegają usunięciu w związku z art. 27 Ustawy
z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym zakresie prosimy o kontakt bezpośrednio z Biurem
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Dostępu do swoich danych osobowych (Art. 15 RODO)
Masz prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji:
●

czy przetwarzamy Twoje dane osobowe,

●

jaki zakres danych posiadamy,

●

w jakim lub w jakich celach posiadane dane przetwarzamy,

●

jakim odbiorcom udostępniliśmy Twoje dane,
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●

o czasie przetwarzania, jeśli jest to możliwe do ustalenia lub o planowanym okresie przechowywania
tych danych,

●

o przysługujących Ci prawach,

●

o źródle pozyskania danych w sytuacji, gdy nie zostały zebrane od Ciebie.

Masz ponadto prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Na podstawie złożonego wniosku, najpóźniej w ciągu miesiąca udzielimy Ci szczegółowych informacji
dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Ze względu na skomplikowany charakter żądania
lub liczbę żądań termin możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące, ale poinformujemy o takim
przedłużeniu terminu w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.

Sprostowania danych osobowych (Art. 16 RODO)
W sytuacji, gdy posiadane przez nas Twoje dane osobowe są niezgodne lub błędne, masz prawo do żądania
ich sprostowania. Dotyczy to sytuacji, w której np. zmieniasz numer telefonu lub adres
e-mail a nadal chcesz korzystać ze świadczonych przez nas usług.

Usunięcia danych osobowych (Art. 17 RODO)
Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
●

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,

●

wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,

●

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

●

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

●

cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a dane osobowe były przetwarzane
na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

W przypadku zgłoszenia Administratorowi wniosku o usunięcie danych osobowych, usuniemy wszelkie
dotyczące Ciebie dane osobowe. Pamiętaj jednak, iż nadal będziemy przetwarzać niektóre Twoje dane
osobowe w ramach np. obrony lub dochodzenia roszczeń.
Pamiętaj, że nie będziesz mogła/mógł skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. w sytuacji, gdy:
●

dane osobowe są niezbędne do obrony przed lub do dochodzenia roszczeń,

●

gdy przetwarzanie oparte jest na przepisach obowiązującego prawa,
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●

gdy przetwarzanie wynika z zawartej umowy (np. umowy pożyczki).

Ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących
przypadkach:
●

jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić
prawidłowość tych danych,

●

przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając
w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

●

dane osobowe nie są już nam potrzebne, ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami,

●

w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Przenoszenia danych (Art. 20 RODO)
Masz prawo do otrzymania, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego, swoich danych osobowych oraz masz prawo do przesłania tych danych
osobowych innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na
podstawie zawartej umowy, a jednocześnie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Masz również prawo do żądania by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi,
o ile jest to technicznie możliwe.
Pamiętaj jednak, że:
●

prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie (negatywnie) wpływać na prawa i wolności
innych osób, oraz

●

odpowiadając na wniosek o przeniesienie danych nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie
tych danych ani przez osobę, której dane dotyczą, ani przez administratora, do którego dane
są przenoszone.

Sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych (Art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną
sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora.
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Na skutek sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba, że wykażemy istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw
i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności
wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Tylko wniesienie sprzeciwu wobec
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jest bezwzględnie skuteczne.

Niepodlegania decyzjom opartym o zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie
(Art. 22 RODO)
Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo nie podlegać decyzji, która:
●

opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu,

●

wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub wpływa na Ciebie w istotny sposób.

Podejmowanie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych jest dopuszczalne,
jeżeli decyzja spełnia przynajmniej jeden z trzech warunków:
●

jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a nami,

●

jest dozwolona przepisami prawa,

●

opiera się na Twojej zgodzie.

Uwaga: Decyzje podejmowane z udziałem człowieka (tj. gdy człowiek ma bezpośredni wpływ na podjęcie
decyzji) nie podlegają powyższemu zakazowi.

Złożenia skargi na działanie Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(UODO)
Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz,
że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz
pod adresem: www.uodo.gov.pl. Pamiętaj jednak, iż zanim złożysz skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych możesz skontaktować się z Administratorem, wszelkie niezbędne informacje w tym
zakresie oraz dane kontaktowe znajdziesz pod adresem: https://wealthon.com/dane-osobowe

Wealthon S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000755722, NIP 525 276 91 39
Kapitał zakładowy 1 114 470,- zł (opłacony w całości). Numer rachunku bankowego: 85 1020 1156 0000 7302 0138 6606

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się za pośrednictwem jednego z poniżej wskazanych
kanałów komunikacji:
●

w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: iod@wealthon.com

●

w formie tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres: Wealthon S.A. ulica Mokotowska 1,
Warszawa (00-640), z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 06.12.2022 r.
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