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Drogi Kliencie,
  Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyłeś, powierzając nam swoje dane osobowe. Informujemy,
że dokładamy wszelkich starań, aby nasza działalność była zgodna z przepisami prawa, a Twoje dane 
osobowe  należycie  chronione.  W  związku  z  wejściem  w  życie  w  dniu  25.05.2018,  zmian  wynikających 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (zwane dalej: „,RODO”), chcielibyśmy Cię 
poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących prawach 
z tym związanych:

Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest OneCredit.pl: MILLON Kamil Łęczek – adres: Cen-
trum  A  2/87,  31-923  Kraków,  zwany  dalej:  „,Administratorem”.  Z  administratorem  danych  można  się 
skontaktować poprzez adres mailowy info@onecredit.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor danych osobowych
  MILLON  Kamil  Łęczek  nie  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  się  skontaktować 
poprzez e-mail lub pisemnie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzy-
stania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje MILLON Kamil Łęczek oś. Centrum 
A2, m.87 31-923 Kraków.

Cele i podstawy przetwarzania
  Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu uzyskania środków finansowych oraz w celu archiwal-
nym, a przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit e w związku 
z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu uzyskania środków finansowych objętych umową oraz 
w celu archiwalnym a przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit 
e w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  Przetwarzanie  danych  osobowych  obejmuje  następujące  kategorie  danych:  imię  i  nazwisko,  dane 
kontaktowe, nazwa firmy oraz wszelkie przesłane przez użytkownika dokumenty.
  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  udostępniane naszym partnerom,  podmiotom  kontrolującym  
oraz  innym  podmiotom  uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku komunikacji 
prowadzonej drogą elektroniczną dane będą przekazane podmiotowi świadczącemu obsługę 
systemu IT. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do 
możliwości zapoznania się z tymi danymi  w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i 
usuwaniem awarii.

  Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach 
danych, w tym danych osobowych wynikająca z zawartej umowy powierzenia przetwarzania.
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Okres przetwarzania danych
Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynika-

jącego z przepisów, tj. dla zamówień współfinansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych przez 
okres 10 lat, w pozostałych przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Twoje prawa
Masz prawo do:

• żądania dostępu do Twoich danych osobowych w celu ich sprostowania
• usunięcia twoich danych osobowych
• ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych
• przeniesienia danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania Twoich danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uwa- 
żasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego 
organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych 

(osobowych, danych finansowych, danych adresowych, adresu poczty elektronicznej) może uniemoż- 
liwić nam świadczenie Ci naszych usług.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z ochroną Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami 
pod adresem mailowym iod@onecredit.pl

Dziękujemy, że jesteś z nami!

Klauzula
RODO


