POLITYKA PRYWATNOŚCI
z dnia 16.06 2014 r.
Portalu Internetowego Pozyczka-24h.pl
§1 Postanowienia ogólne
1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez
Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku ze świadczeniem przez niego
usług drogą elektroniczną przy użyciu Portalu Pozyczka-24h.pl, zwanego dalej: „Portalem”.
2. Dane osobowe Użytkowników Portalu używane są w dwojakich celach:
a. W celu nadania dalszego biegu złożonemu przez Użytkownika Wnioskowi o
Pożyczkę, składanego poprzez wypełnienie formularza, dostępnego na stronie:
http://pozyczka-24h.pl/formularz/
dane
osobowe
będą
przekazane
Pożyczkodawcom. Przetwarzanie tych danych przez Administratora ma charakter
doraźny, wyłącznie ze względów technicznych, a po ich wykorzystaniu dane te są
niezwłocznie usuwane lub poddane anonimizacji. Wyłączną odpowiedzialność za
przetwarzanie danych Użytkownika po ich przekazaniu ponosi Pożyczkodawca.
b. W celu wysyłki Użytkownikom informacji handlowej lub materiałów
marketingowych, zwanymi dalej łącznie „Informacjami Handlową” przez
Administratora lub jego Partnerów – w tym zakresie dane osobowe Użytkowników
mogą być przetwarzane przez Usługodawcę, na zasadach określonych w niniejszej
Polityce. W związku z tym niniejsza Polityka odnosi się do przetwarzania danych w
tym celu, a określenie „korzystanie z Portalu” obejmuje korzystanie z niego przez
Użytkownika na potrzeby otrzymywania Informacji Handlowej.

3. Administratorem Danych Osobowych jest: LOVEIT Oskar Wojciechowski, Dłużyna
Dolna 140, 59-930 Pieńsk, adres dla doręczeń: Adres dla doręczeń: ul. Mikołajska 38,
lok. 12, 02-455 Warszawa.
4. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również
dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o
podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać
Usługodawcy na adres: kontatk@pozyczka-24h.pl

§2 Dane osobowe przetwarzane przez Pozyczka-24h.pl
1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe – ich podanie jest niezbędne do
korzystania z Portalu;
• Imię
• Nazwisko
• Adres e-mail
• Numer telefonu
2. Każdemu Użytkownikowi Portal nadaje unikalny numer Użytkownika (numer ID), który jest
przyporządkowany do adresu e-mail Użytkownika.
3. Ponadto możemy przetwarzać (jak każdy Portal) tzw. dane eksploatacyjne, które
charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Portalu, takie jak:
a. Adres IP;
b. Logi cyfrowe;
c. Informację o skorzystaniu z Ciebie z Portalu
d. Typ przeglądarki;

e. Nazwa domeny;
f. Typ systemu operacyjnego.

§3 Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej
1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Portalu Informacji Handlowej. Te
informacje handlowe będą wysyłane na adres e-mail Użytkownika. Użytkownik może w
każdym czasie odwołać tę zgodę poprzez wysłanie do Portalu wiadomości a e-mail:
kontatk@pozyczka-24h.pl lub poprzez kliknięcie pod otrzymaną mailem z otrzymywaną
informacją handlową.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest wyrażana odrębnie od akceptacji Regulaminu korzystania
z Portalu Pozyczka-24h.pl.

§4 W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania Ci informacji handlowej przez nas oraz
podmioty z Nami współpracujące.

§5 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?
1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:
o Administrator
o Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z Portalem (np.
programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i
konserwujący system) – w zakresie określonym przez Administratora;

o Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są
do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja,
Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do
tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

o Podmiot obsługujący serwer – OVH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
Kylos spółka cywilna, ul Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, NIP: 947-196-00-52,
Regon: 1006 35 787

2. Użytkownicy zobowiązani są nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych
Użytkowników, które otrzymali w ramach działania Portalu (w tym także ich Danych
Osobowych), chyba że uzyskali zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Usługodawca
zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Portalu danych
osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub
domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

§6 Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?
Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer dedykowany, na którym znajduje się
Portal jest wydzierżawiany przez OVH spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Karola Miarki 6-
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10, lok. 3-4 we Wrocławiu, KRS Numer 0000 2202 86. Serwer ten znajduje się pod adresem SAS
OVH 2, rue Kellerman 59 100 Roubaix, Francja .
OVH stosuje następujące środki ochrony danych osobowych
Środki ochrony fizycznej
- Zbiór Danych Osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o
podwyższonej odporności na włamanie – drzwi klasy C;
- Pomieszczenia, w których przetwarzany jest Zbiór Danych Osobowych wyposażone są w system
alarmowy przeciwwłamaniowy;
- Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest Zbiór Danych Osobowych, objęte są systemem
kontroli dostępu – urządzenia SAGEM MophoAccess;
- Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest Zbiór Danych Osobowych, kontrolowany jest
przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych;
- Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest Zbiór Danych Osobowych, przez całą dobę jest
nadzorowany przez służbę ochrony.
Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
- Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną,
chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii
zasilania;
- Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe
zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika
oraz hasła (użytkownik oraz hasło root nadane przez ADO)
Środki organizacyjne
- Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w
którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco (serwery backup ftp
znajdują się w osobnym pomieszczeniu – punkt ten nie dotyczy serwerów dedykowanych gamy HG)
Inne środki zabezpieczające zbiór danych osobowych
- M.A.R.C.E.L – system powiadomień audio przekazywanych we wszystkich data center OVH
(Monitoring Audio des Resaux Composants Equiements et Locaux);
- Redundantne przyłacza energetyczne z dwóch różnych obwodów;
- Agregaty prądotwórcze SDMO T2100;
- VMS (Visual Monitoring System) umożliwia sprawdzanie awarii w serwerowniach w czasie
rzeczywistym;
- System przeciwpożarowy we wszystkich pomieszczeniach serwerowni.
Środki te zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną.

§7 Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi, jeśli odwołam zgodę na
korzystanie z Portalu?
1. Co do zasady, usuwamy Twoje Dane Osobowe i nie będziemy ich przetwarzać. Usunięcie
następuje w terminie 7 dni od dnia odwołania zgody. Na żądanie Użytkownika dane te zostaną
usunięte wcześniej.
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2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych
Osobowych, które:
• są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;
• są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
• w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych
usterek i błędów w transmisji przekazów.
2. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Portalu (tj. niezgodnie z
Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe
w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów
dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o
niedozwolonym korzystaniu z Portalu. Dlatego zawsze korzystają z Portalu w sposób
zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

§8 Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?
1. W każdym czasie możesz usunąć zamieszczone przez siebie Dane. Jednak usunięcie danych
niezbędnych do korzystania z Portalu skutkuje odwołanie zgody na otrzymywanie Informacji
Handlowej..
2. Masz prawo żądać usunięcia z Portalu Twoich danych osobowych. Jeśli jednak Dane te są
niezbędne do korzystania z Portalu, takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru
odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej. Robisz to za pomocą wiadomości email kontat@pozyczka-24h.pl
3. Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub
usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas swoich Danych
Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Portalu, z zastrzeżeniem Danych, do
których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Robisz to za
pomocą wiadomości e-mail kontat@pozyczka-24h.pl
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