KLAUZULA INFORMACYJNA NOVUM FINANCE SP. Z O.O.
Informacja o
administratorze
danych osobowych.

Administratorem Twoich danych jest Novum Finance sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(51-116) ul. Wołowska 8 (dalej jako „NOVUM”).

Dane kontaktowe
Inspektora
Ochrony Danych.

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez
Novum możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Grzegorz
Mikołajczak. Możesz do niego napisać na adres: Inspektor Ochrony Danych, Novum Finance
sp. z o.o., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, lub skontaktować się z mailowo:
dpo@pozyczkinovum.pl.

Cele przetwarzania
danych osobowych.

Ponieważ zostało wyrażone przez Ciebie zainteresowanie ofertą naszych produktów
finansowych, informujemy, że Twoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko i dane kontaktowe
będą przez nas dalej przetwarzane w następujących celach:
• podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia oraz wykonania umowy, czyli
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
• ustalenia i dochodzenia zobowiązań, jakie mogą wyniknąć w przypadku zawarcia
umowy pożyczki, polegającym na możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń na
drodze polubownej oraz na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, co
jest naszym prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO,
• dowodowym, polegającym na konieczności zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym w przypadku zgłoszenia i
rozpatrywania reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• badania jakości obsługi Klienta, polegającym na możliwości określenia poziomu
jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• przeciwdziałania przestępstwom i wyłudzeniom, w tym oszustwom i praniu
pieniędzy, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO,
• rachunkowym (księgowym), w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z 74
ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości polegającym na
konieczności przechowywania dokumentów księgowych (takich jak dowody wpłaty
itp.) dotyczących dochodzonych roszczeń cywilnych, czyli w związku z art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
Twoje dane przetwarzamy, aby umożliwić korzystania z serwisu e – Novum oraz
zapewnienia jego bezpieczeństwa.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia konkursów i akcji
promocyjnych przez NOVUM.
Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przetwarzamy w celu
marketingowym, w szczególności w celu przedstawienia oferty produktu finansowego, np.
pożyczki, następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
W związku z zawarciem przez Ciebie umowy przetwarzamy Twoje dane osobowe: imię,
nazwisko, dane teleadresowe, PESEL, data urodzenia, numer dowodu osobistego zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO .
Jeśli korzystasz z e-Novum Twoje dane osobowe w zakresie: adres e-mail, numer telefonu
przetwarzamy w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w
serwisie e-Novum ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ).
Jeśli uczestniczysz w konkursach, promocjach organizowanych przez NOVUM, Twoje dane
osobowe w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe przetwarzamy w celu realizacji tych
działań (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Podstawa prawna
przetwarzania
danych osobowych.
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Informacja o
odbiorcach danych
osobowych.

Informacja o
zamiarze
przekazania danych
osobowych do
państwa trzeciego.

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym proces dochodzenia
zadłużenia, takim jak kancelarie prawne, kancelarie komornicze, firmy zajmujące się
przechowywaniem i archiwizacją dokumentów, biura informacji gospodarczej, agencje
detektywistyczne, biura numerów telefonicznych, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy
usług informatycznych, teleinformatycznych i chmurowych, podmioty świadczące usługi
pocztowe i kurierskie, urzędy administracji państwowej i samorządowej, urzędy skarbowe, a
także naszym konsultantom lub audytorom.
Twoje dane nie są przekazywane poza EOG.

Okres
przechowywania
danych osobowych.

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania.
W związku z naszą działalnością, w przypadku zawarcia z nami umowy, będziemy
przechowywali je do czasu rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy, bądź do czasu spłaty
całości zobowiązania lub zakończenia windykacji z innego powodu, np. z powodu
prawomocnego oddalenia przez sąd naszych żądań o spłatę zobowiązania, przez okres
przedawnienia roszczeń związanych z umową, a także przez czas jaki wynika z
wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania
dokumentów księgowych).

Profilowanie i
zautomatyzowane
podejmowanie
decyzji.

Informujemy, że w związku ze specyfiką naszej działalności, polegającej na oferowaniu
produktów finansowych, stosujemy profilowanie. Profilowanie oznacza wykorzystanie
Twoich danych osobowych, które nam podałeś, do zbadania Twojej zdolności
kredytowej oraz oceny Twojej sytuacji i wiarygodności finansowej – jeżeli Twoje dane
przetwarzamy w celu marketingowym i wyrazisz zainteresowanie możliwością
uzyskania pożyczki. W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil osobowy istotny z
punktu widzenia możliwości przedstawienia naszej oferty oraz zawarcia z Tobą umowy.
To pozwala nam ocenić, czy możemy zaproponować Ci ofertę oraz optymalnie
dopasować ją do Twoich potrzeb i preferencji.
W procesie analizy ryzyka związanym z naszą działalnością, możemy podejmować
decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie opisanego wyżej profilowania
opartego o analizę Twoich danych. Decyzje te są podejmowane automatycznie na
podstawie analitycznych modeli scoringowych. Decyzje podejmowane w sposób
zautomatyzowany wpływają na dostępność dla Ciebie naszej oferty.
Podejmowanie decyzji w taki właśnie sposób jest niezbędne w celu zawarcia z nami
umowy.
Jeżeli nie zgodzisz się z naszą oceną sytuacji w ten sposób dokonaną, możesz skontaktować
się z nami kanałami komunikacji, wskazanymi dla realizacji Twych praw poniżej w punkcie
„Twoje prawa w stosunku do danych osobowych”
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Twoje prawa w
stosunku do danych
osobowych.

Zgodnie z RODO, masz prawo:
• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych
oraz ich kopię, przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych,
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (czyli żądać
zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z
Twoją szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie to jest oparte na podstawie
wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane
przez administratora lub przez stronę trzecią). Skorzystanie z prawa do sprzeciwu
co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych. Prosimy pamiętać, że
taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie
uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów,
praw i wolności, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń, jakie mamy wobec Ciebie,
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli będą one
przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. W takiej sytuacji nie
będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych do takich celów.
Możesz także zażądać:
• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne,
• usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie
są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich
usunięcia wynika z przepisów prawa,
• ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, tj. oznaczenie
przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego
przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub
ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
Prosimy, abyś zwrócił uwagę, że:
• zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie w
jakim ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony naszych roszczeń, np. żądania spłaty zobowiązania lub mamy prawny
obowiązek ich przetwarzania, np. obowiązek przechowywania dokumentów
księgowych. Jeżeli natomiast na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich
danych, to będziemy mogli je nadal przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony naszych roszczeń.
Jeśli chciałbyś skorzystać z powyższych uprawnień, możesz zgłosić nam swoje żądanie za
pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres: info@pozyczkinovum.pl
• telefonicznie dzwoniąc na numer: 71 88 88 099
• pocztą tradycyjną na adres: Novum Finance sp. z o.o., ul. Szczawieńska 2, 58310
Szczawno Zdrój
Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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KLAUZULA INFORMACYJNA BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.
Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, w związku z art. 59b ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):
1) w celu udostępnienia przez BIK do [dane Podmiotu Sektora Niebankowego] (dalej „Firma”), w
odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących
tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub
2) w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z
zawartej umowy [dane dot. umowy]
Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych
osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez BIK:
Informacja o
administratorze
danych
osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa
(BIK)

Dane
kontaktowe.

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie
(Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK
wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum
Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

Cele
przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania.

• oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z
wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest przepis prawa (Prawo bankowe oraz ustawa z dnia 12 maja 2011
r. o kredycie konsumenckim);
• statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie
służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej
– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji
pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów
oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie
rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.
w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego
przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

Kategorie
przetwarzanych
danych

•
•

dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL/NIP, imiona, nazwiska, dane dotyczące
dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;
dane adresowe i teleadresowe;
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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 kredytowych.

Źródło
pochodzenia
danych

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:
•

Okres przez który
dane będą
przetwarzane

Odbiorcy danych

Twoje prawa w
stosunku do
danych
osobowych.

dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana
zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez
Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust.
3 Prawa bankowego, przy czy w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres
5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z
zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego
przekazania;
• dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w
powyższym punkcie;
dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu
przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego
tytułu.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym
bankom, SKOK-om, innym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4a Prawa
bankowego oraz art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub
Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych
osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot
dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy
usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako
podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, 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
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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.

PROSIMY, ABYŚ ZWRÓCIŁ UWAGĘ, ŻE:
zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie w jakim ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. żądania spłaty zobowiązania lub mamy prawny obowiązek ich
przetwarzania, np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych. Jeżeli natomiast na Twoje żądanie ograniczymy
przetwarzanie Twoich danych, to będziemy mogli je nadal przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

JEŚLI CHCIAŁBYŚ SKORZYSTAĆ Z POWYŻSZYCH UPRAWNIEŃ, MOŻESZ ZGŁOSIĆ NAM SWOJE ŻĄDANIE ZA
POŚREDNICTWEM:
• poczty elektronicznej na adres:
info@pozyczkinovum.pl
• telefonicznie dzwoniąc na numer:
71 88 88 099
• pocztą tradycyjną na adres:
Novum Finance sp. z o.o.,
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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