
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, 

przestawiamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia, informacje o administratorze danych, 

a także przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

 

I. Wskazanie Administratora 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Salomon Finance Sp. z o.o., dalej Salomon 

Finance, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 14, o kapitale zakładowym w wysokości 

50 000 PLN, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy, nr KRS 0000341761, NIP 5213545660, REGON 142062962. 

 

II. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych 

 Salomon Finance przetwarza Państwa dane osobowe w celach związanych z wykonywaniem 

usług pośrednictwa finansowego.  

Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Państwa danych z 

uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Salomon Finance (art. 6 ust 1 lit f. RODO), w 

szczególności w celach: 

i. związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Salomon Finance, 

w tym badaniem Państwa satysfakcji ze świadczonych usług, 

ii. związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną Salomon Finance, 

iii. marketingu usług Salomon Finance, 

iv. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań, w tym 

także postępowań przed organami władzy publicznej oraz podmiotami wykonującymi zadania 

publiczne.  

 

  



III. Podanie danych osobowych  

Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez 

Salomon Finance usług pośrednictwa finansowego. Niepodanie przez Państwa wymaganych danych 

osobowych, stanowi przeszkodę do świadczenia przez Salomon Finance usług na Państwa rzecz. W 

zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest 

dobrowolne.  

 

IV. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych  

 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych powyżej, 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

i. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne, np. Komisji 

Nadzoru Finansowego, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,  

ii. instytucjom finansowym, w zakresie i celu świadczenia usług pośrednictwa finansowego, 

iii. podmiotom wspierającym Salomon Finance w jego usługach, w tym podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na rzecz Salomon Finance (tzw. procesorzy danych), 

iv. innym podmiotom uprawnionym do otrzymania informacji w przypadkach wskazanych w 

przepisach prawa. 

 

 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji świadczonych 

usług, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Salomon 

Finance uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej.  

 

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

 Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz przetwarzaniu w sposób 

zautomatyzowany.  

 

  



VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

 Przysługują Państwu prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługuje Państwu:  

i. prawo dostępu do danych osobowych, 

ii. prawo do sprostowania danych osobowych, 

iii. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 

iv. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

v. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 

vi. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

vii. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy przetwarzano Państwa dane osobowe w oparciu o 

zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

viii. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 

właściwego w tym zakresie organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a 

także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt pisemnie na adres Salomon Finance, 

ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa, bądź też drogą elektroniczną na adres: 

daneosobowe@salomonfinance.pl. 

mailto:daneosobowe@salomonfinance.pl

