Polityka prywatności serwisu Dopozyczka.pl
§1
Prywatność osób fizycznych odwiedzających internetową stronę dopozyczka.pl (dalej: strona
internetowa) podlega ochronie stosownie do zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa o ochronie danych osobowych; tekst jednolity:
Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
§2
Administratorem danych osobowych jest Companier Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie (ul. Domaniewska 47, 02-672
Warszawa, KRS: 0000449224, NIP: 5213643345, REGON: 146520031), występująca w
obrocie pod handlową nazwą dopozyczka.pl
§3
Z internetowej strony www.dopozyczka.pl mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

§4
Podczas procesu rejestracji, która następuje za pośrednictwem formularza zamieszczonego
na stronie internetowej, odwiedzający stronę udostępniają swoje dane osobowe wyłącznie w
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia postulowanych usług. Dane
osobowe podane podczas procesu rejestracji, chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem
protokołu SSL (Secure Socket Layer).
§5
Dane osobowe podawane przez odwiedzających stronę internetową nie podlegają ujawnieniu
osobom trzecim, z wyjątkiem okoliczności określonych art. 23 i 31 Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§6
Dane osobowe podane podczas procesu rejestracji nie będą przechowywane dłużej, niż
będzie to konieczne dla realizacji świadczonych przez Spółkę usług oraz nie dłużej, niż
pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa.
§7
Stosownie do zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, osoba której dane osobowe
dotyczą posiada uprawnienie do uzyskania informacji o zakresie przetwarzania tych danych
oraz żądania ich usunięcia w przypadku rezygnacji z usług świadczonych przez Spółkę
§8
Informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkę danych osobowych (w tym możliwość
uzyskania do nich dostępu, żądania ich aktualizacji albo usunięcia) uzyskać można poprzez
kontakt z Działem Obsługi Klienta pod adresem: kontakt@dopozyczka.pl.

§9
W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych Companier sp. z o.o.
stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym
użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego
urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub
tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika

serwisów internetowych Companier sp. z o.o. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny
serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
-

Dostosowania zwartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika
oraz optymalizacji korzystania z serwisu.
Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych.
Utrzymanie sesji użytkownika serwisu internetowego, co ułatwia poruszanie się po
serwisie internetowym.
Dostarczenie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że
będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy
przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych
informacji.

§ 10
Serwis dopozyczka.pl współpracuje m.in., z bankami, pośrednikami finansowymi oraz
przedsiębiorstwami udzielającymi pożyczek, m.in.: Alfakredyt sp. z o.o.,Axcess Financial
Poland Sp. z o.o., Creamfinance Poland Sp. z o.o., Eranking.pl Sp. z o.o., Ferratum Bank
Limited, Ferratum Bank p.l.c., FinansowySupermarket.pl Sp. z o.o., Friendly Finance Poland
Sp. z o.o., Friendly Finance Poland Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Kreditech Polska Sp. z
o.o., Kredytum.pl S.A., Lendon.pl Sp. z o.o., Mała Pożyczka Sp. z o.o., MiniCredit Sp. z o.o.,
Money.pl sp. z o.o., Net Credit Sp. z o.o., OK Money Poland Sp. z o.o., Open Finance S.A.,
Optima Sp. z o.o., Payday Loans Sp. z o. o., PolCredit Sp. z o.o., Profi Credit Polska S.A.,
Regita Sp. z o.o., SMS Kredyt Holding S.A., SMS Kredyt Sp. z o. o., VIA SMS PL Sp. z o.o.,
Vivus Finance Sp. z o.o., Web Broker Sp. z o.o., WEBFIELD Spółka z o.o., WEBTRIBE Sp. z
o.o., Wonga.pl sp. z o.o., Yes Finance S.A., Zaplo Sp. z o.o., Kredytum.pl S.A.
§ 11
Spółka zastrzega możliwość zmiany treści niniejszej Polityki prywatności w drodze ich
publikacji na stronie internetowej.

