
 
 

 

 

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

Kilińskiego 74, 90 – 119 Łodź, 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 Łodź 

3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail 

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

4) Pani/Pana dane osobowe: 

a) w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane:  

I. w celu organizacji spotkania w formie videorozmowy, w szczególności przesłania zaproszenia z 

linkiem do umówionego spotkania – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości realizacji 

kontaktu w wybranej przez Panią/Pana formie  (art.  6  ust.  1  lit.  f  ogólnego  rozporządzenia  o  

ochronie  danych  osobowych  nr  2016/679 („RODO”); 

 

II. w celu przesłania wykonanych podczas spotkania kalkulacji oraz przedstawionych ofert 

podmiotów współpracujących z mFinanse - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości 

przekazania ustaleń i materiałów opracowanych podczas spotkania  

z ekspertem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

b) w przypadku udziału w spotkaniu w formie videorozmowy, Pani/Pana dane osobowe  

w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, dane ujawnione przez Panią/Pana podczas spotkania, a w 

sytuacji uruchomienia kamery podczas trwania spotkania, również wizerunek, będą przetwarzane:  

III. w celu realizacji umówionego spotkania z ekspertem mFinanse, w formie videorozmowy, 

dotyczącego oferty produktowej podmiotów współpracujących z mFinanse - podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora 

polegający na potrzebie realizacji kontaktu z ekspertem mFinanse,  

w wybranej przez Panią/Pana formie  (art.  6  ust.  1  lit.  f  ogólnego  rozporządzenia   

o  ochronie  danych  osobowych  nr  2016/679 („RODO”);  

 

IV. w celu monitorowania jakości świadczonej przez ekspertów mFinanse obsługi – podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na potrzebie 

utrzymania wysokiego poziomy jakości świadczonej obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 

5) 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 

wykorzystywanych narzędzi i systemów informatycznych. 

6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane: 

a) w celu wskazanym w pkt a ppkt I i II będą przetwarzane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych w związku z jego realizacją; 
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b) w celu wskazanym w pkt. b ppkt III będą przetwarzane przez czas trwania spotkania lub do czasu 

wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z jego 

realizacją; 

c) w celu wskazanym w pkt b ppkt IV będą przetwarzane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, jednakże nie dłużej przez rok od daty spotkania; lub do czasu wyrażenia 

skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z jego realizacją.  

Ww. okresy przetwarzania danych mogą być przedłużone 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. 

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

przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych przetwarzanych w związku z realizacja umowy. 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. 

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

z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. 

9) 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. 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 


