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Ochrona Pana/Pani danych osobowych jest ważna dla Eurofinance Group, która przyjęła w tym
zakresie rygorystyczne zasady w swojej Karcie Ochrony Danych Osobowych.
W niniejszej Klauzuli Informacyjnej o Ochronie Danych przekazywane są Panu/Pani (zgodnie z definicją
w ustępie 2) przejrzyste i szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pana/Pani danych osobowych
przez Eurofinance Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Raszyńska 15, 02-026
Warszawa („my”). Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie
Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności. Celem niniejszej Klauzuli
Informacyjnej o Ochronię Danych jest poinformowanie Pana/Pani o danych osobowych dotyczących
Pana/Pani, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie
ich przechowywania, o przysługujących Panu/Pani prawach, a także o sposobie, w jaki może Pan/Pani
te prawa wykonywać.

W razie potrzeby, gdy ubiega się Pan/Pani o konkretny produkt lub usługę, mogą być przekazywane
dodatkowe informacje.

1. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI WYKORZYSTUJEMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, przez które należy rozumieć wszelkie
informacje, które Pana/Panią identyfikują lub umożliwiają taką identyfikację, w niezbędnym zakresie w
ramach naszej działalności oraz w celu osiągnięcia wysokiego standardu spersonalizowanych
produktów i usług. W zależności m.in. od rodzaju dostarczanych Panu/Pani produktów lub usług,
gromadzimy różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Pana/Pani, w tym:

- dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, dane dotyczące ustalenia tożsamości (np. informacje z
dowodu osobistego, paszportu), obywatelstwo, miejsce i data urodzenia, płeć, zdjęcie);
- dane kontaktowe prywatne lub służbowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu);
- sytuacja rodzinna i życie rodzinne (np. stan cywilny, liczba i wiek dzieci, liczba osób wchodzących w
skład gospodarstwa domowego itp.);
- informacje ekonomiczne, finansowe i podatkowe (np. identyfikator podatkowy, status podatkowy,
dochód i inne przychody, wartość majątku);
- informacje dotyczące wykształcenia i zatrudnienia (np. poziom wykształcenia, zatrudnienie, nazwa
pracodawcy, wynagrodzenie);
- informacje bankowe i finansowe (np. dane rachunku bankowego, produkty i usługi, które Pan/Pani
posiada lub z których Pan/Pani korzysta, numer karty kredytowej, przekazy pieniężne, aktywa,
deklarowany profil inwestora, historia kredytowa, zdarzenia płatnicze);



dane transakcyjne (w tym imiona i nazwiska oraz adresy beneficjentów i inne informacje m.in. na
temat komunikacji dotyczącej przelewów bankowych transakcji podstawowej);
- dane dotyczące Pana/Pani zwyczajów i preferencji (dane dotyczące korzystania przez Pana/Panią z
naszych produktów i usług);
- dane dotyczące Pana/Pani interakcji z nami, naszymi oddziałami (raporty dotyczące kontaktów),
naszymi stronami internetowymi, naszymi aplikacjami, naszymi stronami w mediach
społecznościowych (dane dotyczące połączeń i śledzenia, takie jak cookies, korzystanie z usług online,
adres IP), spotkań, rozmów, czatów, e-maili, wywiadów, rozmów telefonicznych;
- informacje na temat Pana/Pani urządzenia (adres IP, specyfikacje techniczne i dane jednoznacznie
identyfikujące);

Możemy gromadzić następujące dane szczególnie chronione wyłącznie po uzyskaniu Pana/Pani
wyraźnej uprzedniej zgody:

- dane dotyczące stanu zdrowia: na przykład w celu sporządzenia niektórych umów
ubezpieczeniowych; dane te są przetwarzane ściśle zgodnie z zasadą wiedzy niezbędnej.
Nigdy nie zwrócimy się do Pana/Pani z prośbą o udostępnienie nam innych wrażliwych danych
osobowych, takich jak dane związane z Pana/Pani pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami
politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych,
dane genetyczne lub dane dotyczące Pana/Pani życia seksualnego lub orientacji seksualnej, chyba że
taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

2. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI WYKORZYSTUJEMY?

Zbieramy dane bezpośrednio od Pana/Pani jako klienta lub potencjalnego klienta (kiedy kontaktuje się
Pan/Pani z nami, odwiedza nas, naszą stronę internetową lub aplikacje, korzysta z naszych produktów
i usług, uczestniczy w badaniu lub organizowanym przez nas wydarzeniu), a także zbieramy
niebezpośrednio dane dotyczące innych osób. Gromadzimy zatem informacje o osobach, które nie
pozostają w żadnej bezpośredniej relacji z nami, są jednak związane z Panem/Panią, jako klientem lub
potencjalnym klientem, czyli np. o osobach takich jak Pana/Pani:

- Członkowie rodziny;
- Następcy i posiadacze praw;
- Współpożyczkobiorcy/poręczyciele;
- Przedstawiciele prawni i pełnomocnicy;
- Beneficjenci transakcji płatniczych realizowanych przez Pana/Panią;
- Beneficjenci Pana/Pani umów lub polis ubezpieczeniowych i funduszy powierniczych;
- Wynajmujący;
- Beneficjenci rzeczywiści;
- Dłużnicy (np. w razie ogłoszenia upadłości);
- Wspólnicy/udziałowcy spółki.



3. DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

W tej części opisujemy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, oraz
zwracamy Pana/Pani uwagę na przetwarzanie pewnych danych, które może wywrzeć na Pana/Panią
większy wpływ i które w pewnych przypadkach może wymagać Pana/Pani zgody.

a. Aby spełnić spoczywające na nas różnego rodzaju wymogi prawne i regulacyjne
Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w związku z koniecznością przestrzegania przepisów, w
szczególności z zakresu bankowości i finansów:

- zarządzania, zapobiegania i wykrywania nadużyć i oszustw;
- wzmocnienia zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- monitorowania i raportowania ryzyk (ryzyka finansowego, kredytowego, prawnego, braku zgodności
lub utraty reputacji, ryzyka niewykonania zobowiązania itp.), na które możemy być narażeni my 
- rejestrowania, w razie konieczności, rozmów telefonicznych, czatów, e-maili itp., niezależnie od
innego wykorzystania opisanego dalej w tym dokumencie;
- zapobiegania i wykrywania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz dostosowania się do
przepisów w zakresie sankcji i embarg poprzez nasz proces Know Your Customer (Poznaj Swojego
Klienta – KYC) (w celu zidentyfikowania Pana/Pani, zweryfikowania Pana/Pani tożsamości, sprawdzenia,
czy Pana/Pani dane nie pojawiają się na listach sankcyjnych, oraz określenia Pana/Pani profilu);
- wykrywania podejrzanych zleceń i transakcji i zarządzania nimi;

b. Aby wykonać umowę zawartą z Panem/Panią lub podjąć pewne kroki na Pana/Pani prośbę przed
zawarciem umowy Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu zawarcia i wykonania naszych
umów, a także zarządzania naszymi relacjami z Panem/Panią, w tym w celu:

- określenia Pana/Pani oceny ryzyka kredytowego i zdolności do spłaty zadłużenia;
- oszacowania (np. w oparciu o Pana/Pani ocenę ryzyka kredytowego), czy możemy zaoferować
Panu/Pani produkt lub usługę i na jakich warunkach (w tym w jakiej cenie);
- służenia Panu/Pani pomocą, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na Pana/Pani zapytania;
- dostarczania Panu/Pani lub naszym klientom korporacyjnym produktów lub usług;
- zarządzania zaległym zadłużeniem (identyfikacja i eliminacja klientów z zaległym zadłużeniem).


