ZASADY PRYWATNOŚCI
Mając na uwadze wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002
r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Chimonic SKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483775 – zwana dalej
Spółką, jako administrator danych osobowych, powierza Małe Pożyczce Sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych
oraz wprowadza zasady prywatności dla Użytkowników korzystających z serwisu działającego pod adresem
www.smartpozyczka.pl. Zasady te określają w jakim celu Spółka zbiera od swoich Użytkowników dane osobowe oraz
celu, w jakim dane te są zbierane, sposobie ich przetwarzania i wykorzystania oraz środkach podejmowanych w celu
maksymalnej ochrony danych osobowych i prywatności naszych Użytkowników.
I. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności do:
1) obsługi rejestracji Użytkowników ubiegających się o udzielenie pożyczki,
2) logowania do konta Użytkownika i do dalszej obsługi takiego konta,
3) świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu,
4) marketingu usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz przez osoby trzecie pod warunkiem wyrażenia
oddzielnej zgody przez Użytkownika,
5) dochodzenia roszczeń w stosunku do osób nierealizujących swoje zobowiązania wobec Spółki,
6) sprawnego funkcjonowania Serwisu / między innymi do tworzenia statystyk oglądalności, wyjaśnienia
niedozwolonego korzystania z usług poprzez Serwis,
7) archiwizacji.
II. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane o Użytkownikach Serwisu zbierane są zarówno w sposób aktywny, jak i bierny. Aktywne zbieranie danych
odbywa się poprzez świadome wprowadzenie przez Użytkownika jego danych podczas wypełniania formularzy na
stronie internetowej. Dane są zbierane biernie, w sposób automatyczny, poprzez serwer, który odnotowuje informacje
na temat odwołań do strony (adres IP, typ przeglądarki, rozdzielczość monitora) oraz poprzez programy analizujące
zachowania Użytkownika na stronie internetowej dla celów statystycznych.
2. Umieszczenie w Serwisie przez Użytkownika jakiekolwiek danych osobowych innych osób (w tym ich imię i nazwisko,
adres, numer telefonu lub adres e-mail), może nastąpić pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa
i dóbr osobistych tych osób oraz na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
III. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM
Dane zebrane w toku funkcjonowania Serwisu mogą by ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które
zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a także podmiotom, którym
Spółka zleciła dochodzenia roszczeń w stosunku do osób nierealizujących swoich zobowiązania wobec Spółki. W
pozostałych przypadkach dane dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione bez jego zgody.
IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo
żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia na zasadach określonych w przepisach prawa. W tym celu
należy wysłać stosowne pismo lub e-mail na adres Spółki lub Serwisu.
2. Spółka podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z
Serwisu. Zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo informacji (pliki zawierajace wirusy a także pliki zawierające treści

o podobnym charakterze) prosimy zgłaszać drogą e-meilową obsłudze Serwisu.
3. Spółka oświadcza, że do ochrony Serwisu zastosowano nowoczesne techniki zabezpieczenia danych osobowych
Użytkowników, jednak ze względów technicznych nie może gwarantować całkowitej tajemnicy składowanych i
przesyłanych informacji.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych i prywatności innych stron
internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronie internetowej
Serwisu.
V. ZMIANA ZASAD PRYWATNOŚCI
Spółka zastrzega sobie prawo zmiany powyższych zasad prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na
stronach Serwisu.
VI. KONTAKT
MAŁA POŻYCZKA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Składowa 12, 15-399 Białystok. Wszelką korespondencję
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować poprzez formularz kontaktowy na
stronach Serwisu lub poprzez adres e-mail: info@smartpozyczka.pl jak również drogą korespondencji listownej na adres
korespondencyjny:
Biura Obsługi Klienta Serwisu www.smartpozyczka.pl:
MAŁA POŻYCZKA Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Składowa 12, 15-399 Białystok

