
 

INFORMACJA 

O PRZETWARZANIU  

DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szanowni Państwo, niniejsze pismo ma na celu 

poinformowanie, w jaki sposób i na jakich zasadach 

przetwarzane są Państwa dane osobowe. Informując 

o tym, uwzględniamy wszelkie zmiany wprowadzone 

w obszarze przetwarzania danych osobowych,  

w związku z wchodzącym w życie z dniem 25 maja 

2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europej-

skiego 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 (w niniejszym dokumencie 

będziemy posługiwać się skrótem „RODO”). Zmiany 

w niniejszym zakresie dotyczą osób fizycznych, 

których dane są przez nas przetwarzane, a zatem 

dane osobowe: 

1) pożyczkobiorców będących osobami fizycznymi, 

2) osób zatrudnionych w spółce, będącej pożyczko-

biorcą, 

3) osób udzielających zabezpieczenia spłaty w pos-

taci poręczenia cywilnego lub wekslowego, 

4) innych osób fizycznych, których dane są przez 

nas przetwarzane. 
 

I. Kto jest administratorem Państwa danych 

osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych  

jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno- 

Ekonomicznych Spółka Akcyjna z siedzibą przy  

ul. Okopowej 56, 01-042 Warszawa, wpisana  

do Krajowego  Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

KRS pod nr 0000019716, NIP: 5260214255, 

REGON: 012083880. Jako administrator danych 

osobowych jesteśmy zobowiązani do przetwarzania 

Państwa danych osobowych zgodnie z obowią-

zującymi przepisami prawa. 
 

II. Kim jest Inspektor Ochrony Danych? 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,  

z którym możecie się Państwo skontaktować  

w sprawach dotyczących ochrony własnych danych 

osobowych. W każdym momencie możecie Państwo 

zatem skierować zapytanie pod adres mailowy, który 

widnieje na naszej stronie internetowej: www.tise.pl  
 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Wszelkie dane osobowe, którymi dysponujemy  

w naszych bazach, są przez nas przetwarzane  

w następujących celach: 

1) w celach związanych z zawarciem oraz 

wykonaniem umowy, o ile jest Pan/Pani jej stroną 

(podstawą prawną przetwarzania tych danych jest 

art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, czyli przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy), 

2) w celu rozpatrzenia Państwa wniosku o udzielenie 

pożyczki (podstawą prawną przetwarzania tych 

danych jest art. 6 ust 1 lit. a  RODO, czyli 

konieczne jest uprzednie wyrażenie przez 

Państwa zgody na przetwarzanie danych 

osobowych), 

3) w celu dochodzenia swoich roszczeń, w tym 

podejmowania działań windykacyjnych na 

zasadach przewidzianych w zawartej umowie 

pożyczki oraz w przepisach powszechnie 

obowiązujących w sytuacji, gdy nie dokonają 

Państwo płatności w ustalonych terminach 

(podstawą prawną przetwarzania tych danych jest 

art. 6 ust 1 lit. f  RODO, czyli przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z naszych 

prawnie uzasadnionych interesów), 

4) w celu oferowania Państwu bezpośrednio 

naszych produktów i usług, tzw. marketing 

bezpośredni (podstawą prawną przetwarzania 

tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f  RODO, czyli nasz 

prawnie uzasadniony interes), 

5) w celach marketingowych, ale innych niż 

marketing bezpośredni (podstawą prawną 

przetwarzania tych danych jest art. 6 lit. a RODO, 

czyli wyrażona przez Państwa zgoda  

na przetwarzanie danych), 

6) w celach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych w związku z udzielonym zabezpie-

czeniem spłaty pożyczki lub w związku z wyraże-

niem zgody małżonka pożyczkobiorcy na 

zaciągnięcie zobowiązania (podstawą prawną 

przetwarzania tych danych jest art. 6 lit. a RODO, 

czyli wyrażona przez Państwa zgoda na przetwa-

rzanie danych), 

7) w celach związanych z wykryciem nadużyć  

i zapobiegania im (podstawą prawną przetwarza-

nia tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f  RODO, czyli 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynika-



 

jących z naszych prawnie uzasadnionych intere-

sów),  

8) w celach związanych z wykonaniem ciążących na 

nas obowiązków prawnych, w tym rozpatrywanie 

składanych przez Państwa reklamacji oraz 

udzielanie na nie odpowiedzi na zasadach 

przewidzianych przepisami (podstawą prawną 

przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c  

RODO). 
 

IV. Inne źródła pozyskania danych  

Poza danymi uzyskanymi bezpośrednio od Państwa 

możemy przetwarzać także inne dane, które są nam 

niezbędne do dokonania prawidłowej oceny Państwa 

sytuacji finansowej i podjęcia decyzji o zawarciu  

z Państwem umowy pożyczki. W tym celu poza 

źródłami ogólnodostępnymi (w tym Internet) możemy 

korzystać z informacji udostępnionych nam przez 

Biuro Informacji Gospodarczej lub inne podmioty,  

z którymi współpracujemy w niniejszym zakresie. 
 

V. Pomoc de minimis 

Jeśli korzystacie Państwo z produktów, w ramach 

których udzielona zostaje Państwu pomoc de 

minimis, administratorem Państwa danych 

osobowych może być inny podmiot, który umożliwi 

nam ich bezpieczne przetwarzanie. Podstawą 

takiego uprawnienia jest odrębna umowa, regulująca 

zasady naszej współpracy z takimi podmiotami. 
 

VI. Udostępnienie danych innym podmiotom 

Państwa dane osobowe możemy udostępniać także 

innym podmiotom, z którymi współpracujemy  

w ramach wykonania ciążących na nas obowiązków 

prawnych lub realizacji naszych prawnie 

uzasadnionych interesów. W tym celu na podstawie 

zawartych umów o powierzenie danych osobowych 

oraz przepisów powszechnie obowiązujących 

podmioty te mogą przetwarzać Państwa dane 

osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji 

konkretnych zadań, będących przedmiotem wyżej 

wskazanych umów. Jako administrator Państwa 

danych osobowych zapewniamy prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych także po stronie 

podmiotów, którym przekażemy Państwa dane 

osobowe. 
 

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich  

Aktualnie nie planujemy przekazywać Państwa 

danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 
 

VIII. Okres przechowywania danych 

Państwa dane będą przez nas przetwarzane tylko  

i wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji 

wskazanego celu, czyli: 

1) na czas trwania umowy lub na czas wskazany 

bezpośrednio w jej treści, a także na czas 

niezbędny do wykonania wszelkich rozliczeń z nią 

związanych (dotyczy danych związanych  

z zawartą umową pożyczki), 

2) na czas wskazany w treści zgody: 

a. pozwalający nam na rzetelną weryfikację 

Państwa sytuacji finansowej, ale nie później 

niż do momentu zawarcia umowy pożyczki 

(dotyczy danych pozyskanych w związku  

ze złożonym wnioskiem o udzielenie pożyczki) 

lub 

b. pozwalający na realizację procesu marketingu, 

ale innego niż bezpośredni (dotyczy danych 

pozyskiwanych w celu możliwości oferowania 

usług oraz produktów, co do zasady przez 

czas trwania umowy pożyczki), 

c. pozwalający na przetwarzanie danych 

osobowych w związku z udzielonym zabezpie-

czeniem lub wyrażoną zgodą małżonka na 

zaciągnięcie przez pożyczkobiorcę zobowią-

zania (w przypadku istnienia pomiędzy 

małżonkami ustawowej wspólności majątko-

wej) na czas zawartej umowy pożyczki, której 

dotyczy zabezpieczenie oraz na czas po jej 

rozwiązaniu w celu realizacji naszych praw 

wynikających z treści niniejszej umowy lub 

udzielonej zgody na zaciągnięcie zobowią-

zania przez małżonka, 

3) do momentu dochodzenia przez nas wszelkich 

roszczeń z tytułu zawartej umowy (dotyczy 

danych niezbędnych do dochodzenia przez nas 

swoich roszczeń, w tym podejmowania działań 

windykacyjnych na zasadach przewidzianych  

w zawartej umowie pożyczki oraz w przepisach 

powszechnie obowiązujących w sytuacji, gdy nie 

dokonacie Państwo płatności w ustalonych 

terminach), 

4) na czas niezbędny do przeprowadzenia wszelkich 

procesów pozwalających  na wykrycie nadużyć  

i wprowadzenie tzw. mechanizmów prewencyj-

nych mających na celu zapobiegnięcie ich ponow-

nemu występowaniu,  

5) inne terminy wynikające z przepisów prawa 

(dotyczy danych niezbędnych do wykonania 

ciążących na nas obowiązków prawnych).  



 

IX. Przysługujące Państwa prawa dotyczące 

przetwarzania danych osobowych: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość 

otrzymania ich kopii (dostarczymy Państwu kopię 

danych osobowych, jeśli uprzednio zwrócicie się 

Państwo do nas o ich udostępnienie, za co 

możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości 

wynikającą z kosztów administracyjnych), 

2) prawo do sprostowania przetwarzanych danych 

(macie Państwo prawo zażądać od nas 

niezwłocznego sprostowania danych osobowych, 

które są nieprawidłowe, a ponadto z uwzglę-

dnieniem celów przetwarzania macie Państwo 

prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych 

danych osobowych, w tym poprzez przedsta-

wienie dodatkowego oświadczenia),  

3) prawo do żądania usunięcia przetwarzanych 

danych (macie prawo zażądać od nas 

niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy: 

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, 

w których zostały zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

b. wycofacie Państwo zgodę, która jest podstawą 

przetwarzania przez nas Państwa danych, 

c. gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec 

przetwarzania, a nie zachodzą żadne 

nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich 

przetwarzania, 

d. dane są przetwarzane niezgodne z prawem, 

e. dane powinny zostać usunięte w celu 

wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie polskim lub prawie 

europejskim. 

Powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania 

w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych 

jest niezbędne do: 

a. korzystania z prawa do wolności wypowiedzi  

i informacji, 

b. wywiązania się z prawnego obowiązku 

wymagającego przetwarzania na mocy prawa 

europejskiego lub prawa polskiego, 

c. do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych -

macie Państwo prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania w następujących sytuacjach: 

a. gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość 

danych (na okres pozwalający nam sprawdzić 

ich prawidłowość), 

b. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, 

c. gdy Państwa zdaniem nie potrzebujemy już 

danych do celów przetwarzania, a są nam one 

niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, 

d. w przypadku złożenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy 

prawnie uzasadnione podstawy po naszej 

stronie są nadrzędne wobec podstaw 

sprzeciwu). 

5) prawo do przenoszenia danych (do innego 

administratora danych lub bezpośrednio do 

Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO, 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszyno-

wego) 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo 

prawo do skierowania w dowolnym momencie 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym 

ewentualnego profilowania; w tej sytuacji nie 

będziemy uprawnieni do przetwarzania Państwa 

danych, chyba że wykażemy istnienie: 

a. ważnych prawnie uzasadnionych podstaw  

do ich przetwarzania, które będą nadrzędne 

wobec Państwa interesów, praw i wolności lub  

b. podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

naszych roszczeń. 
 

X. Skargi  

Jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeśli uważacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas 

Państwa danych osobowych narusza przepisy 

powszechnie obowiązujące. 
 

XI. Kontakt  

Nasze dane kontaktowe to: 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 

S.A., ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa 

adres mailowy: rodo@tise.pl 

 


