Organizacja przetwarzania danych w firmie dFinance.pl Damian Zając, z siedzibą w 34-100 Wadowice,
Ul Mickiewicza 59A.

1. Ustalenie rodzaju, charakteru i celu przetwarzania danych osobowych.
Firma przetwarza dane osobowe w celu uzyskania oferty kredytowej dla klienta. Dane
przetwarzane są w zakresie sporządzenia oferty bankowej lub pozabankowej. Z każdą
instytucją dFinance.pl Damian Zając, zwana dalej dFinance ma podpisaną umowę współpracy
regulującą kwestię przetwarzania danych osobowych. Główną firmą przetwarzającą dane
osobowe jest firma Helikon sp zoo, dane zabezpiecza i reguluje umowa między firmami o
świadczeniu usług pośrednictwa w sprzedaży pozabankowych i bankowych produktów
finansowych. Paragraf 8 reguluje przetwarzanie i ochronę danych osobowych zgodnie z art.
31 ust. 3 UODO.
Dane osobowe przetwarzane przez dFinance obejmują dane z dowodu klienta ( imię,
nazwisko, pesel, seria i nr dowodu, data wydania dowodu, kto wydał dowód) Nazwisko
rodowe matki klienta, stan cywilny klienta, status mieszkaniowy.
Dane przetwarzane są także do celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z obecnymi
przepisami prawnymi (faktury wystawiane klientom).
2. Ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych związane z przetwarzaniem danych
osobowych oraz środki zabezpieczenia wycieku danych
W celu zmniejszenia ryzyka dane przechowywane są na dysku wewnętrznym firmy. Kolejnym
zabiegiem minimalizującym ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych jest
natychmiastowe usunięcie wszelkich danych przetwarzanych o kliencie po zakończeniu
współpracy. W celu zmniejszenia ryzyka domena firmy jest zabezpieczona certyfikatem
bezpieczeństwa a skrzynka mailowa szyfrowana. dFinance posiada zdolność do ciągłego
zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług
przetwarzania. W celu lepszego zabezpieczenia danych osobowych firma regularnie testuje i
ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo
przetwarzania.

3. Czas przetwarzania danych osobowych klientów.
Dane klientów zbierane są w celu uzyskania oferty kredytowej dla klienta. W przypadku
pojawienia się oferty i zgody klienta następuje podpisanie umowy kredytowej przez klienta i
firmę dFinance.pl jako reprezentanta jednego z banków współpracujących. Po tym zdarzeniu
dane klientów są bezpowrotnie usuwane i następuje koniec procesu ich przetwarzania. W
przypadku braku oferty kredytowej dane klienta od razu są usuwane.
4. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo informacji.
Na każdym etapie współpracy z klientem istnieje możliwość udostępnienia informacji
klientowi o przetwarzaniu danych osobowych lub usunięcia wszelkich jego danych na
życzenie. Dyspozycja udostępnienia lub usunięcia danych, zawierająca szczegółowe dane
klienta wraz z jego nr telefonu, powinna wpłynąć listownie na adres firmy, firma w ciągu kilku
dni odnosi się do dyspozycji informując klienta listownie bądź telefonicznie o poczynionych
działaniach
Administratorem danych osobowych jest właściciel firmy- Damian Zając.

Sporządzono dnia 08.05.2018
*Dokument jest własnością firmy dFinance.pl, zabrania się kopiowania oraz przetwarzania.
Każde takie działanie jest kradzieżą własności intelektualnej i podlega odpowiedzialności
karnej.

