
 
 

 

 

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny ze strony eksperta mFinanse S.A. w celu informowania mnie o 

dostępnych dla mnie ofertach, produktach finansowych podmiotów współpracujących z mFinanse S.A., 

odpowiadających moim potrzebom oraz możliwościom ustalonym w oparciu o moje dane, zgromadzone 

przez mFinanse S.A., podczas świadczenia usług na moją rzecz obecnie i w przyszłości.   

Jestem świadomy/świadoma, iż zgodę powyższą mogę wycofać w dowolnym czasie drogą pisemną na 

adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres rodo@mfinanse.pl oraz, że jej wycofanie nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest mFinanse z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Jana 

Kilińskiego 74, 90 – 119 Łódź, zwana dalej Administratorem. 

2) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@mfinanse.pl lub pisemnie na 

adres ul. ul. Jana Kilińskiego 74, 90 – 119 Łódź. 

3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres 

e-mail rodo@mfinanse.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.  

4) W przypadku wyrażenia ww. zgody Pani/Pana dane osobowe, w zakresie informacji zgromadzonych 

podczas świadczenia przez mFinanse S.A. na Pani/Pana rzecz usług obecnie i w przyszłości, będą 

przetwarzane w celu informowania o dostępnych dla Pani/Pana ofertach, produktach finansowych, 

podmiotów współpracujących z mFinanse S.A., odpowiadających Pani/Pana potrzebom oraz możliwościom 

- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na 

możliwości realizacji zamówionej komunikacji, w związku z wyrażoną zgodą na przedstawianie drogą 

telefoniczną informacji o dostępnych ofertach produktów finansowych, podmiotów współpracujących z 

mFinanse S.A., odpowiadających Pani/Pana potrzebom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

6)  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie 

przepisów prawa, a także podmiotom działającym na zlecenie administratora m. in. takim jak dostawcy 

systemów informatycznych. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na kontakt telefoniczny ze 

strony eksperta mFinanse S.A. w celu przedstawiania informacji o dostępnych ofertach lub wyrażenia 

skutecznego sprzeciwu wobec  przetwarzania danych osobowych w związku z zamówionym kontaktem 

telefonicznym jednakże nie dłużej niż przez okres 2 lat od momentu ich pozyskania/aktualizacji, ze względu 

na ich dezaktualizację.  

Ww. okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy ich przetwarzanie będzie 

niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym 

czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  

8) Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może zostać wycofane w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem. Dla celów dowodowych 

Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod 

adres rodo@mfinanse.pl.  

9) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych; żądania ich sprostowania; usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z 

przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

10) W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem lub z 

Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. 



 
 

 

11) W przypadku uznania, że administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów 

prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca 

pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszania. W Polsce takim organem nadzorczym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 


