
Organizacja przetwarzania danych osobowych  w firmie ImperiumFinanse.pl  
Marcin Mróz, z siedzibą ul. Andersena 1D/19 05-091 Ząbki. 
 
1. Ustalenie rodzaju, charakteru i celu przetwarzania danych osobowych. 
 
Firma ImperiumFinanse.pl Marcin Mróz  przetwarza dane osobowe Klienta w celu 
przedstawienia oferty bankowej lub poza bankowej. Dane osobowe przetwarzane są w 
zakresie sporządzenia oferty bankowej lub poza bankowej. Z każdą instytucją 
współpracującą ImperiumFinanse.pl ma podpisaną umowę współpracy określającą 
kwestię przetwarzania danych osobowych. Paragraf 8 reguluje przetwarzanie i ochronę 
danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 3 RODO.  
Dane osobowe przetwarzane przez ImperiumFinanse.pl to dane dostarczone przez 
Klientów  z dowodu osobistego , z zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodzie od 
pracodawcy, z wyciągów bankowych. ( imię i nazwisko, pesel, seria i nr dowodu 
osobistego, data wydania i ważności dowodu osobistego, organ wydający dowód 
osobisty, adres zameldowania, zamieszkania jeżeli jest widoczny w dowodzie 
osobistym), stan cywilny, nazwisko rodowe matki, adres zameldowania/ 
zamieszkania/korespondencji. Firma przetwarza dane osobowe również do celów 
podatkowych i rachunkowych zgodnie z obecnymi przepisami prawnymi (wystawione 
faktury od wykonanej usługi).  
 
2. Ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych związane z przetwarzaniem 
danych osobowych oraz środki zabezpieczenia wycieku danych. 
 
Dane osobowe przechowywane są na dysku wewnętrznym firmy. W celu zmniejszenia 
ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych są one usuwane po zakończeniu 
współpracy. Domena firmy jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa 
(https://imperiumfinanse.pl/), a skrzynka pocztowa szyfrowana.  
Firma posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności, 
odporności systemów i usług przetwarzania. W celu lepszego zabezpieczenia danych 
osobowych firma regularnie testuje i ocenia skuteczność środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania.  
 
3. Czas przetwarzania danych osobowych klientów.  
 
Dane osobowe klientów są przetwarzane  w celu przedstawienia i uzyskania oferty 
kredytowej. W momencie pojawienia się decyzji pozytywnej i wygenerowania umowy 
kredytowej następuje podpisanie umowy kredytowej przez klienta, za jego zgodą. 
Po tym zdarzeniu dane klienta są trwale usuwane i proces przetwarzania danych 
osobowych wygasa. W przypadku braku oferty kredytowej lub poza bankowej dane 
klienta są natychmiast usuwane. 
 
4. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo 
informacji. 
 
Na każdym etapie współpracy Klient ma możliwość poprosić o  udostępnienie informacji 
o przetwarzaniu danych osobowych lub jego usunięciu. Dyspozycja udostępnienia lub 
usunięcia danych osobowych zawierająca poufne dane klienta wraz z nr telefonu  



powinna wpłynąć listownie na adres firmy ImperiumFinanse.pl Marcin Mróz, z siedzibą 
ul. Andersena 1D/19 05-091 Ząbki lub pocztą elektroniczną. 
Firma udziela informacji o wykonanych działaniach w ciągu kilku dni roboczych. 
Informacje przekazywane są listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.  
 
Administratorem danych osobowych jest właściciel firmy ImperiumFinanse.pl - 
Marcin Mróz.  
 
Sporządzono 01.08.2019roku. 

 
 

 


