POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych
danych, Administrator oświadcza, iż wdrożył wszelkie środki mające na celu ochronę danych Użytkowników,
czego wyrazem jest niniejsza Polityka Prywatności.

1.

DEFINICJE

1.1.

Administrator – administrator danych osobowych, którym jest Fintredo Financial Technology z
siedzibą w Warszawie.

1.2.

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej;

1.4.

RODO – Rozporządzenie 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;

1.5.

Użytkownik –osoba fizyczna, której dane zostały pozyskane przez Administratora za pośrednictwem
Serwisu oraz osoba fizyczna, której dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora w inny
sposób niż poprzez korzystanie z Serwisu;

1.6.

Pozostałe definicje, niewymienione powyżej posiadają znaczenie zwyczajowo przyjęte.

2.

ADMINISTRATOR DANYCH

2.1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Fintredo Financial Technology Sp.
z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-026) przy al. Stanów Zjednoczonych 51/612,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta są przechowywane
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000671671, NIP: 1132936615, REGON: 366933159, kapitał
zakładowy: 5.000,00 zł.
Email: office@fintredo.com
2.2.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
1) przetwarzane zgodnie z prawem;

2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami;
3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3.

CEL POZYSKIWANIA DANYCH

3.1.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie
niezbędnym do świadczenia usług przez Serwis, a także informacje o aktywności Użytkownika
w Serwisie.

3.2.

Dane osobowe Użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie
w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę.

3.3.

Dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na korzystanie przez Serwis z plików cookies przetwarzane
są przez Administratora w celu:
1) transmisji danych w sieci oraz należytego działania podstawowych funkcji Serwisu;
2) analizy sposobu korzystania z Serwisu w celu poprawy wydajności oraz ulepszenia sposobu
obsługi Użytkowników;
3) dostosowania wyświetlanych reklam do potrzeb i preferencji Użytkowników oraz udostępniania
treści publikowanych w ramach Serwisu za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych
i innych serwisów zewnętrznych, w tym dla celów reklamowych;
4) analitycznym i statystycznym;
5) marketingowym.

3.4.

Dane osobowe Użytkowników - kandydatów do pracy przetwarzane są w celach związanych
z prowadzoną rekrutacją.

3.5.

Dane osobowe Użytkowników- potencjalnych inwestorów przetwarzane są w celu:
1) nawiązania ewentualnej współpracy,
2) kontaktu z Użytkownikiem,
3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
4) analitycznym i statystycznym

4.
4.1.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
Administrator może przetwarzać następujące dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na korzystanie
przez Serwis z plików cookies :
1) rodzaj używanego urządzenia;
2) unikatowy numer urządzenia;
3) adres IP urządzenia, system operacyjny;
4) rodzaj przeglądarki;
5) informacje o sposobie korzystania z witryny i informacje diagnostyczne;

6) historia wyszukiwania;
7) podsumowanie sesji;
8)
4.2.

informacje o lokalizacji oraz inne dane dostarczane automatycznie za pośrednictwem przeglądarki
internetowej.

W odniesieniu do Użytkowników – kandydatów do pracy, Administrator zbiera informacje zawarte
w dokumentach aplikacyjnych, przekazywane w trakcie rozmów, wymiany e-maili
i spotkań. Są to w szczególności:
1) imię, nazwisko;
2) dane kontaktowe;
3) informacje o wykształceniu;
4) informacje doświadczeniu zawodowym;
5) informacje o kwalifikacjach;
6) informacje o znajomości języków obcych;
7) informacje o zainteresowaniach.

4.3. W odniesieniu do Użytkowników – potencjalnych inwestorów, Administrator zbiera informacje zawarte
udostępnione mu przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub
osobiście. Przykładowo może to być:
1) imię i nazwisko;
2) adres poczty elektronicznej;
3) numer telefonu komórkowego;
4) nazwa firmy (w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami).
4.4.

5.
5.1.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane
również w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres
poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO..
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
W zakresie korzystania przez Użytkowników z Serwisu, podstawą przetwarzania danych jest:
a) zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) prawnie uzasadniony interes związany z informowaniem o działalności Administratora oraz
przedstawienia usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).

5.2.

W odniesieniu do Użytkowników - kandydatów do pracy, podstawą przetwarzania danych jest:
a)
zgoda
Użytkownika
(art.
6
ust.
1
lit.
a
RODO);
b) prawnie uzasadniony interes Administratora związany z celami wewnętrznej administracji,
zapewnienia bezpieczeństwa, a także obsługi prawnej ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.3.

W odniesieniu do Użytkowników – potencjalnych inwestorów, podstawą przetwarzania danych jest:
a)
zgoda
Użytkownika
(art.
6
ust.
1
lit.
a
RODO);
b) prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. nawiązanie ewentualnej

współpracy, cele związane z ewentualnymi roszczeniami, cece administracyjne, statystyczne,
raportowe, a także marketing bezpośredni usług Administratora;
c) w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO).
6. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
I PODEJMOWANIEM ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

6.1.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania
danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Użytkownik
powinien skontaktować się Użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail udostępnionego
w Serwisie.

6.2.

Użytkownik może cofnąć udzielone zgody w każdym czasie korzystając z adresu e-mail
udostępnionego w Serwisie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.3.

Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.

6.4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne nawiązania ewentualnej współpracy lub
stosunku pracy.

7.

7.1.

8.

8.1.

ODBIORCY DANYCH

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których Administrator przetwarza dane Użytkowników,
dane Użytkowników mogą zostać przekazane:
a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania,
organom nadzoru, itp.);
b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. firmom świadczącym
na rzec Administratora określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych
osobowych. np. podmiotom obsługującym systemy informatyczne lub udostępniającym nam
narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu księgowości,
marketingu czy rekrutacji;
c) innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy do której należy Administrator tj. podmiotom
powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Jeżeli Użytkownik jest potencjalnym inwestorem, Administrator będzie przechowywać dane
Użytkownika tak długo, jak będą przydatne do realizacji celów marketingowych, najdłużej do cofnięcia
przez Użytkownika zgody lub wyrażenia sprzeciwu od przetwarzania danych.
Jeżeli Użytkownik zawrze umowę z Administratorem, Administrator będzie przechowywał jego dane
tak długo, jak zobowiązują do tego przepisy prawa oraz przez okres określony przez przepisy
dotyczące przedawnienia roszczeń.

8.2.

Jeżeli Użytkownik jest kandydatem do pracy, Administrator będzie przechowywać dane Użytkownika
do zakończenia procesu rekrutacji, a jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie w przyszłych
procesach rekrutacji, najdłużej do cofnięcia przez Użytkownika zgody.

8.3.

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na korzystanie przez Serwis z plików cookies pozostają one
w pamięci urządzenia Użytkownika:
a) jedynie do czasu zamknięcie przeglądarki (cookies sesyjne);
lub
b) na stałe do czasu ich usunięcia albo upływu okresu wygaśnięcia (cookies stałe).

9.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

9.1.

Administrator przechowuje dane na należących do niego serwerach zapewniających ich pełne
bezpieczeństwo.

9.2.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane
są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają
jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane
przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były
rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

10.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

10.1.

U Administratora danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować
się:
•za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@fintredo.com
•pisemnie na adres siedziby Administratora Aleja Stanów Zjednoczonych 51/612, 04-026 Warszawa

10.2.

11.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.

Jeżeli w Serwisie zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez
Administratora stron internetowych, to nie może on odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za
stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron.

11.2.

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki
Prywatności. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

11.3.

Administrator wykorzystuje tzw. pliki cookies, których szczegółowe warunki zamieszczone są
w Polityce Plików Cookies umieszczonej na stronie Serwisu.

