Przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
Rebbie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz współpracujące z nią instytucje
pożyczkowe tj. Mylex B.V. oraz Adegua B.V.

1. Podstawa prawna:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy
lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie
do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych.

W procesie oceny zdolności kredytowej Spółka podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany
w oparciu o dane podane przez Panią/ Pana oraz dane pozyskane z baz zewnętrznych. Decyzje
te są podejmowane automatycznie w oparciu o stosowany przez Spółkę model scoringowy.
Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na decyzję o przyznaniu lub
odmowie przyznania pożyczki lub na zaproponowanie Panu/ Pani określonego produktu
finansowego.
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów oceny zdolności kredytowej jest
niezbędne do celu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego.
Prawa osoby, której dane dotyczą:

Automatyczne podejmowanie decyzji:
Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w

imieniu Spółki (odbiorcy danych), takim jak:
dostawcy usług informatycznych lub teleinformatycznych – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Spółki i wyłącznie zgodnie z
poleceniami Spółki, w szczególności Zaliczka sp. z o. o świadczącej usługi informatyczne i
programistyczne podmiotom współpracującym ze Spółką w świadczeniu usług marketingowych
w szczególności Zaliczka sp. z o.o. podmiotom prowadzącym działalność pocztową; podmiotom
prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania wypłaty
pożyczki i realizacji innych rozliczeń z Panią/ Panem np. w przypadku wcześniejszej spłaty
pożyczki; podmiotom współpracującym ze Spółką przy obsłudze spraw księgowych,
podatkowych, prawnych, windykacyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako
podwykonawcy, na podstawie umowy z Spółki i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółka podmiotom uprawnionym do
ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody w celu oceny zdolności kredytowej i analizy
ryzyka kredytowego, tj.
CRIF Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Lublańska 38, Uczestnicy Platformy
Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem
http://www.credit-check.pl/uczestnicy/ Instantor AB, adres: Jakobsbergsgatan 18, 111 44
Sztokholm, Szwecja Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot Odbiorcy
danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę:
dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez
okres trwania Pani/Pana zobowiązania; dla celów stosowania środków bezpieczeństwa
finansowego – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w
którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje
okazjonalne; dla celów zawarcia i realizacji umowy kredytu konsumenckiego– przez okres
trwania umowy; dla celów marketingowych w trakcie obowiązywania umowy kredytu
konsumenckiego – przez czas trwania tej umowy; dla celów marketingowych po rozwiązaniu
umowy kredytu konsumenckiego lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia -do czasu
odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; dla celów rozpatrywania Pani/Pana
reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych
roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych’ dla ustalenia, obrony i dochodzenia
roszczeń przez Spółkę – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń; dla
celów wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez
okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia
przez Spółkę lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;
dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie
dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy; dla celów
związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 10
lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie; dla celów
prowadzenia obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej, dane osobowe są
przechowywane przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego; dla celów
archiwalnych - po wygaśnięciu umowy kredytu konsumenckiego dane osobowe dotyczące
działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są
przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez
okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces
sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od

dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań - prawomocnego
zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy
prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla
roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie;
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy
kredytu konsumenckiego.
Okres przez który dane będą przetwarzane:
Od osoby, której dane dotyczą.
Dobrowolność lub obowiązek podania danych: Źródło pochodzenia danych:
Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
dane identyfikujące osobę, w tym: adres e - mail, numer telefonu, imię, nazwisko, pesel, numer
dowodu osobistego, data ważności dowodu osobistego, adres zamieszkania ulicę, numer
budynku, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy dane dotyczące sytuacji materialnej i
wykształcenia: stan cywilny, wykształcenie, źródło dochodu, wysokość dochodu, datę
otrzymywania dochodu, numer rachunku bankowego dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i
źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania,
przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych. Kategorie
przetwarzanych danych:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:
świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zaliczka.pl - podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia; rozpatrywania
wniosku o pożyczkę lub podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy kredytu
konsumenckiego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku
art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia; art. 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
art. 9 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; oceny zdolności kredytowej i
analizy ryzyka kredytowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. b) Rozporządzenia; weryfikacji Pana/ Pani tożsamości oraz spełnienia obowiązku
identyfikacyjnego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia w zw. z art. 36 – 37 ustawy z dn. 18 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu realizacji umów kredytu konsumenckiego – podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
marketingowych w trakcie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego - podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na prawie
do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych marketingowych po rozwiązaniu umowy
kredytu konsumenckiego lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia -podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia wykrywania nadużyć i
zapobiegania im – w trakcie obowiązywania umowy podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, a po rozwiązaniu umowy – podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na
zarządzeniu ryzykiem finansowy Spółki i ochroną przed nadużyciami; tworzenia zestawień,
analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki; obejmuje to w szczególności raportowanie,
planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych – podstawą prawną przetwarzania

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na zarządzaniu ryzykiem
finansowym Spółki związanych z przyjęciem Pani/Pana skargi, wniosku, reklamacji, ich
rozpatrzeniem oraz skierowaniem odpowiedzi – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. pkt. 1 lit. c) Rozporządzenia w zw. z art. 6 ustawy z dn. 5 sierpnia 2015
r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym); w
celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na
rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi
roszczeniami pozyskania informacji gospodarczych ze zbiorów danych biur informacji
kredytowych oraz gospodarczych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.
6 ust. pkt. 1 lit. c) Rozporządzenia w zw. z art. 105a ust 3 Prawa bankowego oraz art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych; raportowania Pani/Pana danych do instytucji finansowych tj. do Biura Informacji
Kredytowej S.A. jak również do Biur informacji gospodarczych – podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. pkt. 1 lit. c) Rozporządzenia w zw. z art. 105a
ust. 3 Prawa bankowego oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych).
Z Administratorem Danych osobowych mozna sie skontaktowac poprzez adres e-mail:
info@zaliczka.pl lub telefonicznie pod numer: 48 (22) 206 21 49.
W Spólce wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mozna sie skontaktowac poprzez
e-mail: administrator.danych@zaliczka.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Zaliczka
spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Warszawie pod adresem ul. Przasnyska
6B, 01-756 Warszawa). Z inspektorem ochrony danych mozna sie kontaktowac we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych z
przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Dane kontaktowe
Mylex B.V., zarejestrowana pod numerem 72260459 w Hadze, Holandia mieszcząca się pod
adresem ‘s-Gravenweg 162, (NL 2902 LG) Capelle a/d IJssel
lub
Adegua B.V., zarejestrowana pod numerem 72272422 w Hadze, Holandia mieszcząca się pod
adresem Denenburg 35, 2591 AA Den Haag

Rebbie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się
pod adresem ul. Toruńska 52/81 03-226 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000630366, NIP 5223068380,
REGON 365068328, o kapitale zakładowym 5000,00 zł, zwana dalej „Pośrednikiem” świadczy
na rzecz współpracujących instytucji pożyczkowych usługi pośrednictwa i jest umocowana do
dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem

oraz zawieraniem umowy kredytu konsumenckiego.

Administratorem danych w zakresie, w jakim dane osobowe wykorzystywane są do rozpatrzenia
wniosku o pożyczkę, zawarcia umowy, a także, gdy ma to miejsce – przy działaniach
związanych z zabezpieczeniem roszczeń, rozpatrywaniem reklamacji oraz działaniami
windykacyjnymi są kredytodawcy:
Informacja jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).

Administrator danych

