POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych
Użytkowników przez Pro-Credit Sp. z o. o. podczas korzystania ze strony internetowej https://kupujwratach.pl
(dalej: Serwis), a także w trakcie świadczenia usług drogą elektroniczną, a ponadto przy działaniach związanych z
zabezpieczeniem roszczeń, rozpatrywaniem reklamacji, a w zakresie działań marketingowych w zależności od
dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody.
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Pro-Credit sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, przy ul.
Marszałkowskiej 55/73 /72 A, 00-676 Warszawa zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000339486, NIP: 7571462223, REGON: 142058890, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN.
Pro-Credit sp. z o.o. jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) 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 „RODO”), przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych. Pro-Credit sp. z o.o. działając na
podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 RODO może powierzyć przetwarzanie danych innym
podmiotom.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych można kontaktować się z Pro-Credit sp. z o.o. drogą mailową poprzez e-mail
kontakt@kupujwratach.pl, telefonicznie pod numer: +48 503 207 707 lub pisemnie na adres Pro-Credit sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 55/73 /72 A, 00-676 Warszawa.
Pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie:
Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej „Rozporządzenie”) tj.
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje lub zestawy operacji wykonywanych na Danych osobowych
w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w tym zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie;
Użytkownik – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Serwisu;
Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie https://kupujwratach.pl służących
Użytkownikowi do korzystania z Usług, a także służący prezentacji i reklamie Towarów oferowanych przez Sklepy
Internetowe, w tym pośredniczeniu w złożeniu wniosku o finansowanie tych Towarów.
I. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pro-Credit sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
1) zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
2) pośredniczenie w złożeniu przez Użytkownika wniosku o udzielenie finansowania zakupu Towarów;
3) marketingu produktów i usług, w tym również produktów i usług partnerów biznesowych, wykonywanego
przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz przy pomocy automatycznych systemów
wywołujących (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne);
4) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w
zw. z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
5) wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych na Pro-Credit sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w
tym obowiązków podatkowych, rachunkowych i związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz
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finansowaniu terroryzmu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 36 – 37 ustawy z dn. 1
marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu);
6) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym
przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
7) przeciwdziałanie możliwym oszustwom popełnionym na szkodę Pro-Credit sp. z o.o. (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
8) prowadzenie marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Pro-Credit sp. z o.o. poprzez ich
promowanie, reklamowanie i oferowanie w trakcie obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
9) rozpatrywanie potencjalnych reklamacji Użytkowników i zgłoszonych roszczeń (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. c) i f) RODO);
10) dochodzenia roszczeń własnych i ich windykacja, w tym przez podmioty zajmujące się zarządzaniem
wierzytelnościami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
11) wewnętrzne cele administracyjne, w tym prowadzenie analiz, audytów, statystyk, badań tendencji
rynkowych, raportowanie na potrzeby wewnętrzne Pro-Credit sp. z o.o., archiwizowanie danych,
doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz Pro-Credit sp. z o.o.
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
II. KATEGORIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pro-Credit sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w następującym zakresie:
• dane identyfikujące osobę, w tym PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości,
• dane adresowe i teleadresowe, w tym adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu,
• głos,
• adres IP komputerów Użytkowników.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a
ich niepodanie uniemożliwi Użytkownikowi założenie konta Klienta oraz złożenia wniosku o udzielenie
finansowania zakupów.
III. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pro-Credit sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników, które zostały pozyskane bezpośrednio od osób,
których dane dotyczą, podczas zakładania konta w Serwisie, jak i później, podczas korzystania przez Użytkownika
z Serwisu.
Ponadto, Pro-Credit sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w razie ich otrzymania od
podmiotów współpracujących z Pro-Credit sp. z o.o., na podstawie udzielonej przez Użytkowników zgody.
V. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORCÓW DANYCH LUB KATEGORII ODBIORCÓW DANYCH
Dane osobowe Użytkownika, w przypadku udzielonej przez Użytkownika zgody, mogą zostać udostępnione przez
Pro-Credit sp. z o.o. następującym podmiotom:
• pośrednikowi kredytowemu, w przypadku złożenia przez Użytkownika wniosku o finansowanie zakupu
Towarów, w celu weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej – Prouniq sp. z o.o. z siedzibą Warszawie,
przy ul. Inflanckiej 19/20, 00-189 Warszawa zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000646481, NIP: 5252680712, REGON: 365651200, kapitał zakładowy
w wysokości 200 000 PLN, wpisaną do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru
pośredników kredytu konsumenckiego pod numerem RPK033909;
• kredytodawcy, w celu dokończenia procesu wnioskowania o finansowanie zakupów - AIQLABS sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000551150, NIP: 5252607460,
REGON: 360301004, kapitał zakładowy w wysokości 300 000 PLN, wpisaną do prowadzonego przez
Komisję Nadzoru Finansowego rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000183.
Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępniane przez Pro-Credit sp. z o. o. również do następującej
kategorii podmiotów:
• firmy wspierające Pro-Credit sp. z o. o. w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
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firmy świadczące usługi IT,
firmy, które wspierają Pro-Credit sp. z o. o. w obsłudze klientów,
firmy wspierające promocję produktów i współpracują w ramach kampanii marketingowych,
firmy, które wykonują usługi księgowo-podatkowe, audytowe, archiwizacyjne, zewnętrzne kancelarie
prawne i firmy windykacyjne - na podstawie umów powierzenia w celach związanych z obsługą księgowo
finansową, prawną i windykacyjną, administracyjną,
partnerzy biznesowi – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie lub
udostępnienie tym podmiotom jego danych,
podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do realizacji usług płatniczych, w tym organizacje
płatnicze wydające karty płatnicze,
podmioty i organy, którym Pro-Credit sp. z o. o. jest zobowiązane udostępnić dane osobowe na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiednie organy nadzorcze.

Pro-Credit sp. z o.o. korzysta z usług Google LLC, co oznacza, że dane Użytkowników będą przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są
standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Wówczas
dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Google LLC dostępną pod
adresem https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl.
VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników zależy od podstawy prawnej tego przetwarzania i wynosi
odpowiednio:
• dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną – przez okres trwania umowy, a w przypadku
Użytkowników niezarejestrowanych przez okres korzystania z Serwisu;
• dla celów marketingowych produktów i usług własnych w trakcie obowiązywania umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną – przez czas trwania tej umowy;
• dla celów marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną - do
czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
• dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia potencjalnych
roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;
• dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Pro-Credit sp. z o.o. – do momentu przedawnienia
potencjalnych roszczeń;
• dla celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od
dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
• 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 powiadomienia właściwych
organów – przez czas trwania takich postępowań;
• dla celów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia
roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z Użytkownikiem;
• 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;
• do celów archiwalnych - po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące
są przetwarzane przez 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres.
W przypadkach pozyskania przez Pro-Credit sp. z o.o. danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych
przekazanych przez inne podmioty, okres przetwarzania zależy od celu przekazania lub odwołania zgody.
VII. PROFILOWANIE
Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników w zakresie ich
zachowań, okoliczności ekonomicznych, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji.
Pro-Credit sp. z o. o. może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany, w formie
profilowania w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, tj. proponowania Użytkownikowi możliwie
najlepiej dopasowanych produktów lub usług.
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Dane osobowe Użytkownika mogą służyć do tworzenia profilu na podstawie dotychczasowej historii aktywności w
Serwisie oraz korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych w Serwisie, a profil ten może być
wykorzystywany w celach marketingowych i statystycznych.
VIII. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE
Pro-Credit sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych adekwatną do potencjalnych zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną a także
wdraża zabezpieczenia pozwalające osiągnąć określony poziom ochrony danych osobowych. Dane osobowe
Użytkowników zabezpieczone są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Pro-Credit sp. z o.o. zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność
systemów i usług przetwarzania danych. Szyfrujemy dane osobowe znajdujące się w naszych systemach, a także
podczas ich przesyłania. Połączenie z Serwisem jest szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL.
IX. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Użytkownikom, których dane przetwarzane są przez Pro-Credit sp. z o.o. przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy niezgodne są ze stanem rzeczywistym),
usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem);
2) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych osobowych;
3) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik ma prawo do wycofania
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem;
4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora zgromadzonych danych
osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
które to następnie Użytkownik może przesłać innemu podmiotowi. Uprawnienie do przenoszenia danych nie
dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności
innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie
technicznie możliwym.
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to jest Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.
X. PLIKI COOKIES
Pliki cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie), wysyłane przez serwis internetowy,
który odwiedza Użytkownik, a następnie są one zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie,
smartfonie), z którego korzysta Użytkownik podczas przeglądania stron internetowych.
Zależnie od ustawień urządzenia, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na stronie internetowej
https://kupujwratach.pl, w witrynie będą zapisywane tzw. pliki cookies.
Pliki cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na stronie www.kupujteraz.pl oraz zapewnieniu jak
najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki „cookies” nie wpływają w sposób niekorzystny na
urządzenie ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność,
działanie, konfigurację urządzenia i zainstalowanego na nim oprogramowania.
Pliki cookie umożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w optymalny sposób, ponieważ na podstawie
zachowania Użytkownika w Serwisie, Pro-Credit sp. z o.o. ma możliwość personalizowania kierowanych do
Użytkowników komunikatów oraz ofert produktów. Pliki cookies nie zawierają jednak informacji pozwalających na
identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu
plików cookies mają charakter statystyczny, dzięki nim mierzymy skuteczność kampanii reklamowych i
wyszukiwarek, a także dotyczą aktywności na stronie internetowej https://kupujwratach.pl.
Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Wyłączenie w przeglądarce
internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies nie uniemożliwia korzystanie ze strony
internetowej https://kupujwratach.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w
korzystaniu z Serwisu.
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