POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)
1. Chwila-Moment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Kielecka
5, 81-303 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000774453 (dalej
zwana: Chwila-Moment) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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) pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług. Dane kontaktowe do
administratora: kontakt@chwila-moment.pl, tel. 667-141-666 Możliwy jest także kontakt za
pośrednictwem korespondencji - na adres Chwili-Moment: ul. Kossaka 6A, 83-000 Pruszcz
Gdański
2. Dane osobowe Użytkownika (osoby korzystającej z usług i treści udostępnianych przez ChwilęMoment na prowadzonym przez nią Portalu - stronie internetowej pod adresem chwila-moment.pl)
przetwarzane są w celach: związanych z przygotowaniem oferty dla Użytkownika, związanych z
przygotowaniem, zawarciem i wykonaniem umowy pożyczki, w tym badaniem zdolności
płatniczej Użytkownika, marketingowych – w trakcie trwania umowy, jako prawnie uzasadniony
interes Chwili-Moment i za zgodą Użytkownika po spłacie pożyczki lub gdy nie dojdzie do jej
zawarcia, analitycznych, związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom, dowodowych i
archiwizacyjnych, co jest
prawnie uzasadnionym interesem Chwili-Moment, realizacji
obowiązków prawnych, w tym przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.
3. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usługi wymaga podania
danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z
Usługi.
4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do
przygotowania oferty dla Użytkownika, badania zdolności płatniczej Użytkownika, przygotowania,
zawarcia i wykonywania umowy pożyczki.
5. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili
Użytkownik może tę zgodę cofnąć. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika
odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania.
6. Chwila-Moment nie przekazuje danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym bez wyraźnej
konieczności lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Wyłącznie w razie potrzeby
Chwila-Moment przekazuje dane osobowe Użytkownika współpracującym z Chwilą-Moment
prawnikom, firmie księgowej, a w przypadku konieczności dochodzenia przez Chwilę-Moment
wykonania umowy pożyczki na drodze sądowej - sądom, organom egzekucyjnym. Obowiązki
wynikające z przepisów prawa mogą także stanowić o konieczności przekazania danych
osobowych podanych przez Użytkownika innym podmiotom lub organom.
7. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo:
⎯ dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania, a także oraz ograniczenia
ich przetwarzania,
⎯

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

⎯ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W przypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych,
Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i
niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy

Portalu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych
lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
10. Chwila-Moment nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o
profilowanie. Treść informacji przesyłanych za pośrednictwem Wstępnego wniosku o pożyczkę,
dostępnego na Portalu, nie podlega ocenie przez żaden system informatyczny.

