Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz
wykorzystywania Danych Osobowych osób fizycznych przez AIQLABS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dalej również „Spółka” lub Administrator Danych”).
1.

Podstawa prawna:
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”)

2.

Administrator danych
Administratorem Danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia jest AIQLABS Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 , NIP: 5252607460 REGON: 360301004 (dalej
„AIQLABS” lub „Spółka”)

3.

Dane kontaktowe
Z Administratorem Danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail:
IOD@AIQLABS.pl
W Spółce wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na
adres pocztowy AIQLABS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul.
Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa) lub poprzez e-mail: IOD@AIQLABS.pl. Z inspektorem ochrony
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

4.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Spółkę w celach głównych:
•
przydzielenie limitu faktoringowego, zwiększenie wysokości limitu faktoringowego,
odnowienie wygasłego limitu faktoringowego, przyjęcie do finansowania należności zgodnie z
przesłanym przez klienta wnioskiem podejmowania czynności związanych z zawarciem,
wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy faktoringu oraz wykonywaniem innych czynności
związanych z umową takich jak: ocena zdolności kredytowej i analiza ryzyka kredytowego, w tym z
wykorzystaniem automatycznych systemów podejmujących decyzje kredytowe – podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia.
•
zawarcie i realizacja umowy pożyczki, o ile zostanie zawarta
•
marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą
elektroniczną, telefoniczną i listowną) w trakcie obowiązywania umowy faktoringu - podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na
prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych
•
marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą
elektroniczną, telefoniczną i listowną) po rozwiązaniu umowy faktoringu lub w przypadku jeśli nie
dojdzie do jej zawarcia -podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia
•
rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz
obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
•
Dane osobowe mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością
AIQLABS i cele poboczne będą powiązane z celami głównymi) w następujących celach
pobocznych:

a)
b)
c)
d)

archiwizowanie danych,
prowadzenie audytów wewnętrznych w AIQLABS,
pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe,
doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz
AIQLABS.

5.

Kategorie przetwarzanych danych:
AIQLABS przetwarza dane osobowe w zakresie:
•
dane identyfikujące osobę:, imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL typ dokumentu tożsamości,
numer i seria dokumentu tożsamości;
•
dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu;
•
dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia,
okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania,
dane dotyczące wniosków o finansowanie faktur

6.

Źródło pochodzenia danych:
Dane osobowe zbieramy wyłącznie od osób, których dane dotyczą (tj. od osób składających wnioski o
finansowanie faktur, osób wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych, osób składających
reklamacje).

7.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy faktoringu
z regresem lub umowy pożyczki przeznaczonej na finansowanie celów bezpośrednio związanych z
działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.

Okres przez który dane będą przetwarzane:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez AIQLABS:
•
dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym
profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania a jeśli wynikiem oceny jest podjęcie o
nie przyznaniu finansowania – przez okres 3 lat od zebrania danych.
•
dla celów realizacji umowy faktoringu– przez okres trwania umowy
•
dla celów marketingowych w trakcie obowiązywania umowy faktoringu– przez czas trwania tej
umowy;
•
dla celów marketingowych po rozwiązaniu umowy faktoringu 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 celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez AIQLABS – do momentu przedawnienia
Pani/Pana potencjalnych roszczeń
•
do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do
10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
•
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;
•
do celów archiwalnych - po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) 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

•

9.

przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla
roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
W przypadkach pozyskania przez AIQLABS danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub
danych przekazanych przez inne podmioty. Okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania
lub odwołania zgody.

Odbiorcy danych
•
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez AIQLABS podmiotom uprawnionym do
ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego tj.
•
Biuro Informacji Kredytowej S. A., z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,
•
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii
Ludowej 21,
•
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77,
•
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,
•
Kontomierz.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą wWarszawie, ul. Prosta 32,
•
Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6,
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez AIQLABS innym podmiotom w celach
marketingowych takim jak agencje marketingowe, agencje eventowe, na podstawie Pana/ Pani zgody.
Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu
AIQLABS, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane
jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Spółki i wyłącznie zgodnie z poleceniem Spółki. Pani/Pana
dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającymi dane w imieniu AIQLABS,
takim jak zewnętrzne biura podatkowe i księgowe, zewnętrzne kancelarie prawne i firmy windykacyjne
na podstawie umów powierzenia w celach związanych z obsługą księgowo finansową, prawną i
windykacyjną.

10. Automatyczne podejmowanie decyzji:
W procesie oceny zdolności kredytowej AIQLABS 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 finansowania lub na zaproponowanie Panu/ Pani określonego produktu finansowego.
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów oceny zdolności kredytowej jest
niezbędne do celu zawarcia umowy faktoringu.
11. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy
są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach
przewidzianych prawem). 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, nie może niekorzystnie
wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i
będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest
bezpłatna.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.
12. Ochrona Danych
Spółka stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i
organizacyjne niezbędne do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem środków zmierzających do
zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych powierzonych jej do przetwarzania, w tym w szczególności:
• stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych
Osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
• zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem;
• prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa
powyżej;
• wyznaczyła administratora bezpieczeństwa informacji, który jest odpowiedzialny za nadzór nad
procesem przetwarzania;
• do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie;
• zapewnia kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru
wprowadzone oraz komu są przekazywane;
• prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych.
• Połączenie z Serwisem jest szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL.
13. Polityka Cookies
Zależnie od ustawień komputera, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na stronie
www.finces.pl, na komputerze tym będą zapisywane tzw. pliki cookies.
Pliki „cookies” służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na stronie www.finces.pl oraz
zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług.
Pliki „cookies” nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim
oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację
komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
Pliki „cookies’ nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie
służą przetwarzaniu danych osobowych.
Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą
aktywności na stronie internetowej www.finces.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji
pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystanie ze strony www.finces.pl
może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu ze Strony internetowej.

Oświadczenie PEP
Uprzejmie prosimy o uzupełnienie Oświadczenia PEP wyłącznie w sytuacji, gdy Pan/Pani spełnia kryteria
ustawowe wskazane poniżej, a następnie odesłanie popisanego Oświadczenia PEP na adres AIQLABS Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa.
Imię i nazwisko
Pesel/data urodzenia
Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)/członkiem rodziny osoby
zajmującej eksponowane stanowisko polityczne/lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane
stanowisko polityczne* w rozumieniu Ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723).
Oświadczenie składam świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. *
Przez PEP, członków rodziny PEP oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się:
1.

2.

3.

PEP - osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne
zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy
stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady
Ministrów,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych
wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów
nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego
Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów
apelacyjnych, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w
tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
e) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
f) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw
państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad
nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów
należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
g) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub
osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
h) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych,
dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych
organów rządowej administracji specjalnej;
Członek rodziny PEP– rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP,
b) dziecko PEP i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców PEP;
Osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP – rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z PEP lub utrzymujące z taką osobą
inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b)

osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały
utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez PEP.

