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KLAUZULA INFORMACYJNA NOVUM FINANCE SP. Z O.O. DLA KONSULTANTA 

  

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. 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 oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania 
danych osobowych 

Ponieważ przystąpiłeś do naszego programu „Zacznij od… Novum”, informujemy, że Twoje 
dane osobowe, tj.: imię, nazwisko i dane kontaktowe oraz inne dane podane przez Ciebie 
będą przez nas przetwarzane w następujących celach: 

• podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia oraz wykonania umowy, czyli 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

• przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych, co jest naszym 
obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

• rozpatrywania Twoich reklamacji, co jest naszym obowiązkiem wynikającym z 
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą 
umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – przetwarzanie Twoich 
danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO). 

 
Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić nam 
wykonania celów wskazanych powyżej. Niepodanie danych osobowych może skutkować 
uniemożliwieniem lub utrudnieniem nawiązania współpracy. 

Informacja o 
odbiorcach danych 
osobowych. 

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom wspierającym procesy w NOVUM , takim 
jak kancelarie prawne, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług informatycznych oraz 
teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, urzędy 
administracji państwowej i samorządowej, urzędy skarbowe, a także naszym konsultantom 
lub audytorom. 

Informacja o 
zamiarze przekazania 
danych osobowych 
do państwa 
trzeciego.   

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, a także przez czas jaki 
wynika z wymogów powszechnie obowiązującego prawa, np. obowiązek przechowywania 
dokumentów księgowych. 

Profilowanie i 
zautomatyzowane 
podejmowanie 
decyzji 

Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 
tym profilowania. 
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Twoje prawa w 
stosunku do danych 
osobowych.   

Zgodnie z RODO, masz prawo: 

• Otrzymanie informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych oraz ich kopii (art. 
15 RODO). 

• Sprostowanie danych, gdy są nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne (art. 16 
RODO). 

• Usunięcie danych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacjach opisanych w art. 17 
RODO. 

• Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO). 

• Wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) 

 

Prosimy, abyś zwrócił uwagę, że: 

• zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie w jakim 
ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne, np. obowiązek przechowywania 
dokumentów księgowych. 

 
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 

 

  


