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Polityka prywatności 

 

1. Definicje 

1) Administrator – Profeskasa S.A. (Spółka) z siedzibą we Wrocławiu (50-125) przy ul. Świętego 
Mikołaja 8-11, NIP: 8971781665, REGON: 021829222, KRS: 0000412103, która świadczy 
usługi przekazu pieniężnego. Profeskasa S.A. jest współadministratorem wraz z innymi 
spółkami Grupy SMS KREDYT HOLDING danych osobowych przetwarzanych w związku 
z prowadzoną działalnością biznesową. 

2) Grupa SMS KREDYT HOLDING – przez pojęcie „Grupa SMS KREDYT HOLDING” należy 
rozumieć następujące spółki: 

a) SMS Kredyt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-125) przy ul. Świętego Mikołaja 8-
11, NIP: 897 173 10 29, REGON: 020558301, KRS: 0000610035; 

b) Profeskasa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-125) przy ul. Świętego Mikołaja 8-11, NIP: 
897 178 16 65, REGON: 021829222, KRS 0000412103; 

c) VIBIL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-748) przy ul. Słonecznikowej 26G, NIP: 
9542544089, REGON: 240311205, KRS: 0000250918; 

d) JK LEGAL Jarosław Olejarz Sp.k. z siedzibą w Katowicach (40-748) przy 
ul. Słonecznikowej 26G, NIP: 6342839708, REGON: 361520228, KRS: 0000557816. 

3) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). 

4) Serwis – oznacza stronę internetową Spółki działającą w domenie www.profeskasa.pl. 

5) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik 
uzyskuje dostęp do Serwisu. 

6) Użytkownik – oznacza podmiot, który ma możliwość zapoznać się z treściami publikowanymi 
w ramach Serwisu Spółki, a także przesłać Administratorowi wiadomość korzystając 
z dedykowanego formularza. 

 

2. Obowiązki informacyjne Administratora danych 

1) Zapisy w niniejszej Polityce prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Profeskasa  S.A. 
wynikające z art. 13 RODO. 

2) Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy 
zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i czytelnej komunikacji, o których mowa 
w art. 12 RODO. 

3) W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się 
o dodatkowe informacje na adresy podane do kontaktów w sprawach przetwarzania danych 
osobowych. 

 

3. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych 

1) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 
z Administratorem: 

• korespondencyjnie na adres: ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław 
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• elektronicznie na adres mailowy: profeskasa@profeskasa.pl 

• telefonicznie na numer: 71 757 23 38 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
pisząc na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” 
lub elektronicznie na adres mailowy: iod@profeskasa.pl 

 

4. Oświadczenie Administratora danych 

1) Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których 
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są: 

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty; 
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane 

dalej w sposób niezgodny z tymi celami;  
c) adekwatne,  stosowne  oraz  ograniczone  do  tego,  co  niezbędne  do  celów,  w których  

są przetwarzane; 
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 
e) przechowywane  w  formie  umożliwiającej  identyfikację  osoby,  której  dane  dotyczą,  

przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są 
przetwarzane; 

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 
osobowych, w tym  ochronę  przed  niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  
przetwarzaniem  oraz przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem,  
za pomocą  odpowiednich  środków technicznych i organizacyjnych. 

2) Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 
z 4.05.2016). 

 

5. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

1) Każdorazowo cel, podstawa i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają 
z prawnie dopuszczalnych działań podejmowanych przez Administratora. 

2) Dane osobowe są przetwarzane zawsze wówczas, gdy osoba, której dane osobowe są 
przetwarzane korzysta z usług Administratora, jak również w przypadku zgłaszania 
reklamacji, w przypadku przesyłania materiałów marketingowych, a także gdy dane osobowe 
są przesyłane do innych administratorów.  

3) Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora: 

a) umożliwienie przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego 
na podstawie zgody wynikającej ze świadomego i zamierzonego działania użytkownika 
serwisu; 

b) promowanie marki i działań biznesowych Administratora lub podmiotów 
współpracujących z wykorzystaniem danych Użytkowników wprowadzonych 
na stronach mediów społecznościowych, takich jak: Facebook, LinkedIn w zakresie 
w jakim Administrator ma wpływ na przetwarzanie danych na tych stronach; 

c) w celach marketingowych Administratora lub innych podmiotów współpracujących 
z Administratorem, podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora; 
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d) monitorowania aktywności w serwisach internetowych (m.in. przy pomocy plików 
cookies i wykorzystywanych narzędzi), podstawą prawną jest uzasadniony interes 
Administratora; 

e) wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z realizacji praw osób, których dane 
dotyczą. 

 

6. Okres przetwarzania danych 

1) Dane są przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do zrealizowania 
działania inicjowanego przez Użytkownika serwisu. 

2) Dane marketingowe są przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych 
w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych 
realizowanych wobec Użytkownika serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co 
najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody; 

3) W przypadku obsługi spraw związanych z realizacją praw podmiotów danych Administrator 
przetwarza dane przez okres wynikający z prawa dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami, aby udokumentować poprawność procesu tej obsługi. 

 

7. Źródła pochodzenia danych 

Dane są przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą lub jej 
uprawomocnionego reprezentanta. 

 

8. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych 

1) Administrator udostępnia dane osobowe: 

a) uprawnionym instytucjom i organom państwowym na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa; 

b) operatorom pocztowym, firmom kurierskim. 

2) Ponadto dane te mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu 
Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.: 

a) teleinformatycznych (hosting, dostarczanie usług informatycznych); 
b) prawnych i doradczych. 

 

9. Przetwarzanie danych w krajach trzecich 

1) Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG. 

2) W każdym jednak przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, przetwarzanie danych w państwach 
trzecich będzie odbywać się przy spełnieniu przynajmniej jednego z warunków 
dopuszczalności takiego przetwarzania opisanych w art. 44 do 49 RODO. 

 

10. Prawa osób, których dane przetwarzamy 

1) Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje: 

a) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 
gdy są niezgodne ze stanem faktycznym; 
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b) prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w sytuacjach 
przewidzianych prawem; 

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
d) prawo do przenoszenia danych z zastrzeżeniem, że prawo to nie może niekorzystnie 

wpływać na prawa i wolności innych osób oraz jest to technicznie możliwe; 
e) prawo do uzyskania kopii swoich danych, pierwsza kopia jest bezpłatna, natomiast 

za kolejne Administrator może naliczyć opłatę administracyjną. 

2) W przypadku kontaktu Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącej 
wątpliwości identyfikacji tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, 
sprzeciwem lub żądaniem. 

3) W celu realizacji praw określonych w pkt. 1) Administrator rekomenduje zgłoszenie sprawy 
przez osobę, której prawa dotyczą z wykorzystaniem dedykowanego formularza. 

4) W sytuacji gdy osoba,  której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez 
Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje mu: 

a) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się: 

• listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

• przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie 
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

• telefonicznie na numer telefonu: +48 22 531 03 00. 
b) prawo do skorzystania z środków ochrony prawnej przed sądem. 

Przed wniesieniem skargi do Prezesa UODO lub wystąpieniem na drogę sądową 
Administrator danych rekomenduje rozważenie bezpośredniego kontaktu i polubowne 
rozwiązanie sprawy. Spółka deklaruje pełną współpracę w zakresie stosowania przepisów 
o ochronie danych osobowych. 

 

11. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych danych osobowych 

1) Wyrażenie zgody  na przetwarzanie danych w ramach kontaktu inicjowanego przez 
Użytkownika Serwisu może zostać cofnięte w każdym czasie, jednak nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody uniemożliwi 
dalsze działania Administratora. 

2) Podanie danych osobowych przez Użytkownika w ramach zgłoszenia żądania obsługi praw 
wynikających z RODO jest konieczne do jego rozpatrzenia. Jeśli Klient nie poda niezbędnych 
danych Administrator nie będzie miał możliwości zrealizowania tego żądania. 

 

 

 

 


