INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych jest Taylor Finance Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Osiedlowa
5, 65-268 Zielona Góra wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000606347, o kapitale zakładowym 200 000,00 zł
wpłaconym w całości, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 9731028561, REGON 363899574.

Administrator

Dane kontaktowe

Z Administratorem można kontaktować się:
1. pisemnie na adres siedziby Administratora: Taylor Finance Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Osiedlowa 5,
65-268 Zielona Góra;
2. poprzez adres e-mail: kontakt@tfc-finance.pl;
3. telefonicznie pod numerem: +48 570 309 963 (koszt połączenia według operatora).
Przetwarzanie danych odbywa się w następujących celach:
1. do zawarcia i wykonania umowy pożyczki oraz jej bieżącą obsługą - podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do
zawarcia, wykonywania oraz bieżącej obsługi umowy pożyczki w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
2. do marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych - podstawą prawną jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora;
3. do marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów trzecich - podstawą jest udzielona zgoda,

Cel przetwarzania

4. do wypełniania prawnych obowiązków związanych z działalnością Administratora, w tym do oceny zdolności kredytowej, również z
wykorzystaniem profilowania - podstawą prawną jest obowiązek prawny Administratora;
5. do rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń - podstawą prawną jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora;
6. do realizacji obowiązków w tym podatkowych i księgowych - podstawą prawną jest obowiązek prawny Administratora.
Kategorie danych

Kategorie przetwarzanych danych:
1. dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane z dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki,
imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;

Odbiorcy danych
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2. dane adresowe i teleadresowe;
3. dane socjodemograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształceniu, dochodach i wydatkach,
stanie cywilnym, liczbie osób w gospodarstwie domowym, ustroju majątkowym małżonków;
4. dane dotyczące zobowiązań: źródła zobowiązań, kwoty i waluty, numery i stan rachunków, daty powstania zobowiązań, warunki spłaty
zobowiązań, cel finansowania, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowiązań, stan zadłużenia z tytułu
zobowiązań na dzień ich wygaśnięcia, termin wygaśnięcia zobowiązań, przyczyny niewykonania zobowiązań lub dopuszczenia się zwłoki,
przyczyny wygaśnięcia zobowiązań, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w zależności od celu przetwarzania
w tym m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych, dochodzenia roszczeń – na
podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z poleceniami Administratora.
Dane przetwarzane będą:
1. przez okres obowiązywania umowy pożyczki;
2. do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym z obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych dotyczących umów zawartych z Administratorem;
3. do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego;
4. do momentu wycofania zgody, jeśli wcześniej taka zgoda była wyrażona;
5. do momentu przedawnienia roszczeń.
Prawo do:
1. dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych;
2. żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
3. sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym za pomocą profilowania;
5. wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność;
6. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy. Administrator przekaże te dane na
odpowiednim nośniku lub do wskazanego podmiotu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu
maszynowego;
7. wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

o

Administrator tworzy profil Klienta w oparciu o dane dostarczone oraz wywiedzione na podstawie jego zachowań.
Wykaz celów, w ramach których dochodzi do profilowania danych, a dla których Administrator ma umocowanie w obowiązujących
przepisach prawa (tym samym podmiot danych nie może skorzystać z prawa do sprzeciwu):
1. ocena zdolności kredytowej na podstawie art. 9 Ustawy o kredycie konsumenckim;
2. działania przeciwdziałające missellingowi na podstawie art. 24 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wykaz celów, w ramach których dochodzi do profilowania, na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych (podmiotowi
danych przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu):
1. komunikacja (ustalenie preferowanego kanału kontaktu; treści, godziny kontaktu, potencjału dla danej akcji komunikacyjnej);
2. segmentacja (dochodowa i marketingowa) poprzez tworzenie grupy klientów, aby na ich podstawie dopasowywać do nich działania w
zakresie różnych: usług, kosztów, kanałów obsługi, przypisanie klienta do danego segmentu – w tym wykorzystanie segmentacji w celach
komunikacyjno-sprzedażowych ;
3. marketing bezpośredni produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich (spersonalizowane oferty: na podstawie oceny preferencji
klienta w oparciu o analizę uprzednio dostarczonych produktów).
Administrator podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany wyłącznie w celu oceny zdolności kredytowej Klienta na podstawie art. 22.
ust. 2 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem takich danych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w związku z art. 9 Ustawy o kredycie konsumenckim.
Klient ma zawsze prawo do złożenia reklamacji na podjętą decyzję.
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Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie
umowy pożyczki. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Automatyczne
podejmowanie
decyzji

…………………………………
data, czytelny podpis klienta

Dotyczy zawarcia umowy pożyczki nr ………………z dnia ………………………..
Zgoda na
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Taylor Finance Capital Spółka z ograniczoną
przetwarzanie danych
odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Osiedlowa 5, 65-268 Zielona Góra w celu zawarcia i
wykonywania oraz bieżącej obsługi umowy pożyczki.

Wyrażam zgodę

Zgoda na marketing
bezpośredni
produktów i usług
własnych
Zgoda na marketing
bezpośredni
produktów i usług
podmiotów trzecich
Zgoda na dokonanie
oceny zdolności
kredytowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Taylor Finance Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze ul.Osiedlowa 5, 65-268 Zielona Góra w celu marketingu
bezpośredniego produktów i usług własnych.

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Taylor Finance Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Osiedlowa 5, 65-268 Zielona Góra w celu marketingu
bezpośredniego produktów i usług podmiotów trzecich współpracujących z Taylor Finance Capital Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Osiedlowa 5, 65-268 Zielona Góra.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Taylor Finance Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Osiedlowa 5, 65-268 Zielona Góra w celu oceny zdolności
kredytowej w tym profilowania

Wyrażam zgodę

Zgoda na
profilowanie

Wyrażam zgodę na profilowanie moich zachowań przez Taylor Finance Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Osiedlowa 5, 65-268 Zielona Góra w celu dokonania oceny
zdolności kredytowej, ustalenia preferowanego sposobu komunikacji, segmentacji dochodowej i marketingowej.

Wyrażam zgodę

Zgoda na
zautomatyzowane
działanie

Wyrażam zgodę na zautomatyzowane działanie przez Taylor Finance Capital Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Osiedlowa 5, 65-268 Zielona Góra w celu oceny mojej zdolności
kredytowej.

Wyrażam zgodę

Potwierdzenie
przekazania danych w
sposób dobrowolny

Potwierdzam prawdziwość danych udzielonych Taylor Finance Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Zielonej Górze, ul.Osiedlowa 5, 65-268 Zielona Góra w celu zawarcia umowy pożyczki.

Potwierdzam

Potwierdzenie
zapoznania się z
obowiązkiem
informacyjnym

Potwierdzam zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym.

Potwierdzam

Wyrażam zgodę

…………………………………
data, czytelny podpis klienta

WNIOSEK O DOSTĘP DANYCH OSOBOWYCH

imię i nazwisko
PESEL
numer umowy pożyczki
adres zameldowania/zamieszkania
adres e-mail
nr telefonu
Ja niżej podpisana/podpisany na podstawie art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679, wnoszę o potwierdzenie czy Taylor Capital Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze będący
Administratorem danych przetwarza moje dane osobowe oraz uzyskanie informacji o:

……………………………………….
czytelny podpis

WNIOSEK O SPROSTOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

imię i nazwisko
PESEL
numer umowy pożyczki
adres zameldowania/zamieszkania
adres e-mail
nr telefonu
Ja niżej podpisana/podpisany na podstawie art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679, wnoszę o sprostowanie moich danych osobowych poprzez:

……………………………………….
czytelny podpis

WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

imię i nazwisko
PESEL
numer umowy pożyczki
adres zameldowania/zamieszkania
adres e-mail
nr telefonu
Ja niżej podpisana/podpisany na podstawie art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679, wnoszę usunięcie:
wszystkich moich danych,
tylko wskazanych danych osobowych:
1.
2.
3.
4.
5.
Zgodnie z art. 17 ust 1 lit a) i c) oraz art. 17 ust. 3 rozporządzenia 2016/679 Taylor Finance Capital Sp. z o.o.
jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych mimo złożenia niniejszego wniosku, jeżeli:
a) dane osobowe są niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych,
c) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

……………………………………….
czytelny podpis

WNIOSEK O OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

imię i nazwisko
PESEL
numer umowy pożyczki
adres zameldowania/zamieszkania
adres e-mail
nr telefonu
Ja niżej podpisana/podpisany na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679, wnoszę ograniczenie danych osobowych:

……………………………………….
czytelny podpis

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH

imię i nazwisko
PESEL
numer umowy pożyczki
adres zameldowania/zamieszkania
adres e-mail
nr telefonu
Ja niżej podpisana/podpisany na podstawie art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679, wnoszę przeniesienie moich danych osobowych:
dane innego administratora:
pełna nazwa
adres
numer wpisu do rejestru
przedsiębiorców innego
administratora
adres e-mail innego
administratora

……………………………………….
czytelny podpis

