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I. Administrator Danych
Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator” lub „Pożyczkodawca”) jest
Mercury Financial S.A. z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, KRS:
0000868686, Rejestr Przedsiębiorców, Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), prowadzony przez
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7011004494, REGON: 387551728, o kapitale
zakładowym w wysokość 1.500.000,00 z, opłaconym w całości.

II. Dane kontaktowe
Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem email:
kontakt@drobnaratka.pl oraz nr tel: +48 799 356 724 (koszt według stawki operatora)
lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych.

III. Cel przetwarzania danych osobowych
•

•
•
•
•
•

•

•

Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia z Administratorem Umowy
Pożyczki, tj.: do potwierdzenia tożsamości klienta, pozyskania jego danych
teleadresowych,
pozyskania
danych
oraz
dokumentów
niezbędnych
do przeprowadzania analizy zdolności kredytowej, zweryfikowania Pożyczkobiorcy
w bazach i wywiadowniach gospodarczych takich jak Biuro Informacji Kredytowej
i Krajowy Rejestr Długów;
Przedstawianie ofert marketingowych, tj. informowanie o ofercie produktowej
Administratora, aktualnych promocjach itp.;
Rozpatrywanie reklamacji;
Prowadzenia rachunkowości związanej z działalnością Administratora;
Przekazywania informacji o zawartych Umowach Pożyczek do Biura Informacji
Kredytowej oraz Krajowego Rejestru Długów;
Przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora wynika z przepisów
dotyczących przeciwdziałaniu nadużyciom tj. przetwarzanie danych odbywa się
w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie
nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora;
Przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora wynika z dostosowania się
Administratora do przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych;
Dane Osobowe będą wykorzystywane w przypadku braku terminowej spłaty Pożyczki
zarówno przez Administratora jak i osoby/ podmioty trzecie w celach windykacyjnych
w ramach dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej przez Pożyczkobiorcę
Umowy Pożyczki przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. Prawnie
uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń;
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•
•
•

Archiwalnym i dowodowym;
Dane Osobowe wykorzystywane przez Administratora pozyskiwane są bezpośrednio
od Pożyczkobiorcy za Pośrednictwa Partnera;
Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.

IV. Odbiorcy danych osobowych
•
•
•
•
•
•
•

Pracownicy Pożyczkodawcy, Partnerzy oraz ich podwykonawcy;
Spółki powiązane z Pożyczkodawcą;
Wywiadownie gospodarcze (Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr Długów);
Poczta oraz Kurierzy i firmy przewozowe;
Zakłady Ubezpieczeń/ Banki;
Firmy świadczące usługi na rzecz Administratora;
Uprawione do kontroli Administratora urzędy i agencje państwowe.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Pożyczkobiorcy będą przechowywane przez Administratora przez okres
obowiązywania Umowy Pożyczki oraz:
• Przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy Pożyczki oraz z innych
tytułów;
• Przez okres wynikających z przepisów dotyczących finansowania terroryzmu
i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy AML, przepisów księgowych
i podatkowych;
• Przez okres wynikający z przepisów rachunkowości, podatkowych;
• W zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez
Pożyczkobiorcę – do czasu jej wycofania.

VI. Prawa przysługujące Pożyczkobiorcy
•
•

•

Sprostowanie Danych Osobowych – Pożyczkobiorca może wnieść sprostowanie
lub uzupełnienie niekompletnych Danych Osobowych;
Usunięcie Danych Osobowych – Pożyczkobiorca może żądać usunięcia danych
osobowych, jeśli (i) nie są one niezbędne do celów, dla których były pozyskane
i przetwarzane, (ii) została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie, (iii) są
przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź (iv) konieczne jest ich usuniecie w celu
wywiązania się z obowiązku prawnego;
Ograniczenie przetwarzania Danych Osobowych – Pożyczkobiorca może wnieść
o ograniczenie przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli (i) kwestionuje ich
prawidłowość (ii) kwestionuje zgodność ich przetwarzania z prawem, (iii) kwestionuje
istnienie celu i potrzeby ich przetwarzania bądź (iv) wniósł sprzeciw względem ich
przetwarzania;
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•
•
•

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych;
Wycofanie udzielonych zgód na przetwarzania Danych Osobowych;
Wniesienia w dowolnym momencie skargi do organu nadzorczego.

Inspektor Ochrony Danych Pożyczkodawcy: kontakt@drobnaratka.pl
Wszelkie wnioski dotyczące
kontakt@drobnaratka.pl

Danych

Osobowych

należy

zgłaszać

na

adres:
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