Regulamin usługi i systemu Symmetrical Finansowanie
Pracownicze
Tytuł dokumentu

Polityka prywatności dla klientów Symmetrical Financials sp. z o.o.

Cel dokumentu

Wypełnienie obowiązku informacyjnego do Klientów wynikającego z przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych.

Data
obowiązywania

Od 1.07.2019

Kto wydał

SYMMETRICAL FINANCIALS SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat
6/18, 00-451 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000775925, nr NIP 7010911511, o kapitale zakładowym 200 000 PLN opłaconym
w całości

Kogo obowiązuje

Klienci (osoby fizyczne – w tym konsumenci i osoby prowadzące działalność
gospodarczą), których dane osobowe Symmetrical przetwarza w związku z
zawarciem umowy (w szczególności umowy faktoringu lub umowy pożyczki).

Wstęp
Polityka prywatności to dokument, który opisuje w jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

Kto to jest administrator danych?
1. Administratorem danych jesteśmy my, czyli SYMMETRICAL FINANCIALS SP. Z O.O., z siedzibą w
Warszawie (00-451) przy ul. Rozbrat 6/18 (jesteśmy zarejestrowaniu w KRS pod numerem
0000775925 i posiadamy NIP 7010911511) możesz do nas pisać w sprawie danych osobowych na email: gdpr@symmetrical.ai, zaś powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych jest
Bartosz
Kapuściński.
WYJAŚNIENIE
Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. Mówiąc
prosto to podmiot, który ma podstawę do przetwarzania danych i decyduje w jakim celu i jak
te dane przetwarza.
Inspektor to osoba odpowiedzialna u danego administratora, za nadzorowanie przestrzegania
przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Jest doradcą administratora oraz punktem
kontaktowym dla organu nadzoru oraz osób, których dane osobowe przetwarza administrator.

Jakie dane osobowe będą zbierane przez Symmetrical?
2. W celu zawarcia i wykonania umowy faktoringu lub pożyczki oraz w celu wypełnienia nałożonych na
nas przepisami prawa obowiązków będziemy przetwarzać Twoje Poprzez nasz system elektroniczny
zbieramy następujące dane: nazwisko, imię (imiona), firma, numery telefonów, adres e-mail, adres
zamieszkania lub adres do korespondencji, numer PESEL lub NIP, numer rachunku bankowego, dane
dotyczące wynagrodzenia i zobowiązań finansowych, dane wymagane przepisami dotyczącymi AML
(przeciwdziałania praniu pieniędzy), w szczególności numer dokumentu tożsamości i jego data
ważności.

Skąd Symmetrical pozyskuje dane osobowe?
3. Korzystamy z trzech metod pozyskiwania Twoich danych. Po pierwsze, dane podajesz nam
bezpośrednio (np. w umowie czy przesyłając nam maile lub pisma). Po drugie, od pośredników
wykonujących w naszym imieniu i na naszą rzecz czynności pośrednictwa finansowego. Po trzecie, od
innych partnerów (np. Biura Informacji Kredytowej) – za każdym razem, gdy zajdzie taka potrzeba
zapytamy Cię o zgodę na uzupełnienie naszej bazy danymi od innego podmiotu.

W jakim celu Symmetrical przetwarza dane?
4. Twoje dane przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy, ten cel nie wymaga Twojej oddzielnej
zgody.
5. Dodatkowo dane przetwarzamy w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa
(chociażby z ustawy o rachunkowości) i ten cel przetwarzania również nie wymaga Twojej zgody.
6. Ewentualnie w celu windykacji należności, ten cel stanowi nasz usprawiedliwiony interes i nie
wymaga Twojej zgody.
7. Nie wykluczamy, że Twoje dane będziemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu własnych
produktów/usług lub ofert przygotowanych przez naszych partnerów – w takim przypadku
odbierzemy od Ciebie zgodę uwzględniając Twoje preferencje co do formy kontaktu (np. telefon,
mail, sms).

Profilowanie
8. Profilowanie stosujemy w celu oceny Twojej sytuacji finansowej oraz w celu oceny ryzyka.
Profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy pożyczki, ale w przypadku, gdy nie wyrażasz zgody
na podjęcie zautomatyzowanej decyzji masz prawo żądać, aby rozstrzygnięcie w Twojej sprawie
zapadło z udziałem człowieka, który wnikliwie przeanalizuje dane i podejmie decyzję co do Twojego
wniosku.

WYJAŚNIENIE

Profilowanie to proces automatycznego podejmowania decyzji – oprogramowanie analizuje dane
osobowe i np. przygotowuje spersonalizowaną ofertę marketingową albo podejmuję decyzję co do
możliwości udzielenia pożyczki.
W naszym przypadku profilowania będziemy używać do przygotowywania ofert marketingowych
(np. gdy zauważmy, że w chwili obecnej jesteś w stanie otrzymać bardziej atrakcyjne warunki
finansowe), ale zawsze masz prawo zgłosić sprzeciw przeciwko profilowaniu.

Kto będzie mieć dostęp do danych osobowych?
9. Dostęp do Twoich danych będziemy mieli my (nasi pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy –
na podstawie upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania, w związku z tym nie musisz wyrażać
na to zgody), podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. urząd skarbowy, policja,
sąd – pod warunkiem, że się do nas o to zwrócą w sytuacji, w której przepisy zobowiązują nas do
udzielenia odpowiedzi).

Czy dane osobowe Symmetrical przekazuje poza EOG (Europejski
Obszar Gospodarczy)?
10.
Nie. Dane przetwarzamy tylko na terenie EOG z wykorzystaniem własnej infrastruktury IT lub
zweryfikowanych i zaufanych dostawców.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzanymi przez nas
danymi?
11.
Masz prawo do dostępu do swoich danych – czyli możesz nas zapytać o to jakie Twoje dane
przetwarzamy. Dodatkowo możesz zapytać o: źródło pochodzenia tych danych, naszych
podwykonawców mających do nich dostęp oraz innych administratorach, którzy mieli do nich dostęp.
Możesz też poprosić o kopię swoich danych (także elektroniczna), którą prześlemy do Ciebie lub
wskazanego przez Ciebie administratora.
12.
Masz prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych (jeśli jej nam udzielałeś), ale
wycofanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
13.
Masz prawo zgłosić do nas aktualizację lub konieczność poprawienia swoich danych.
14.
Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych, ale tylko jeśli nie jesteśmy zobowiązani do ich
dalszego przetwarzania w związku z umową lub przepisami prawa).
15.
Mosz prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w sytuacji, kiedy pojawiają
się wątpliwości co do prawidłowości ich przetwarzania (np. złożysz do nas reklamacje kwestionującą
fakt zawarcia umowy).
16.
Masz prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
17.
Z powyższych praw możesz korzystać z wykorzystaniem Systemu Symmetrical lub poprzez
dane kontaktowe wskazane w tej Polityce prywatności.

Okres przechowywania danych
18.
Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne – uznaliśmy, że
do 6 lat od momentu rozwiązania umowy będzie odpowiednim okresem. W przypadku gdy do
zawarcia umowy nigdy nie dojdzie dane usuniemy na koniec roku, w którym je pozyskaliśmy.

