
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies  w serwisie HipotecznyWeFrankach.pl (dalej: Serwis)   

I. Administratorem serwisu internetowego jest Rafał Długosz NL-PL z siedzibą pod adresem: ul. Odolanowska 12F, 51-219 

Wrocław, info@rafaldlugosz.pl, opisany dalej jako Administrator serwisu.  

II. Dane osobowe i prywatność 

W poniższej tabeli znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Serwisem. Podanie danych 

jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli. 

l.p. Działanie użytkownika Cel przetwarzania Podstawa 

przetwarzania 

Okres przetwarzania Skutek 

niepodania 

danych 

 

 

 

1. 

 

 

Zapytanie lub zgłoszenie 

użytkownika 

obsługa zapytań lub 

zgłoszeń 

realizacja prawnie 

uzasadnionego 

interesu (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO)  

do zakończenia obsługi 

zgłoszenia, chyba, że 

wcześniej złożysz 

sprzeciw wobec 

przetwarzania 

brak możliwości 

udzielenia 

odpowiedzi  

 

 

 

2.  

zapytanie o ofertę Votum 

Finance Help sp. z o.o.  

(pkt VIII poniżej) 

Przedstawienie 

oferty handlowej 

zgoda wyrażona 

przez wysłanie 

danych 

kontaktowych (art. 

6 ust. 1 lit. a RODO)  

do momentu 

wycofania zgody 

brak możliwości 

przedstawienia 

oferty 

 

3. 
dodanie komentarza – 

jeżeli jest to w Serwisie 

możliwe   

publikacja 

komentarza  

zgoda wyrażona 

przez dodanie 

komentarza (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO) 

do momentu 

wycofania zgody 

brak możliwości 

dodania  

komentarza 

 

 

4. 

wejście na stronę 

Serwisu z ustawieniami 

przeglądarki 

zezwalającymi na 

marketing bezpośredni 

wyświetlanie 

spersonalizowanych 

reklam  (pkt VI 

poniżej) 

realizacja prawnie 

uzasadnionego 

interesu (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO) 

Przez okres  realizacji 

celów 

marketingowych,  

chyba, że wcześniej 

złożysz sprzeciw 

wobec przetwarzania 

brak możliwości 

otrzymywania 

sugestii usług 

 

5. 

wejście na stronę 

Serwisu z ustawieniami 

przeglądarki 

zezwalającymi na 

prowadzenie działań 

analitycznych 

 

analiza i 

dostosowanie 

Serwisu do potrzeb 

i zachowania 

Użytkowników (pkt 

VI poniżej) 

realizacja prawnie 

uzasadnionego 

interesu (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO) 

Przez okres realizacji 

celów analitycznych, 

chyba, że wcześniej 

złożysz sprzeciw 

wobec przetwarzania 

nieuwzględnienie 

preferencji 

dotyczących 

korzystania z 

Serwisu  

 

6. Działanie mogące 

powodować powstanie 

roszczeń 

cywilnoprawnych  

Zabezpieczenie 

danych na wypadek 

potrzeby ustalenia, 

dochodzenia lub 

obrony roszczeń  

 

realizacja prawnie 

uzasadnionego 

interesu (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO) 

 

Do upływu 

przedawnienia lub 

zaspokojenia roszczeń, 

zgodnie z Kodeksem 

cywilnym 

brak możliwości 

ustalenia, 

dochodzenia lub 

obrony roszczeń 

 

III. Odbiorcy danych 

1) Podmioty świadczące usługi IT, w tym hosting i obsługa Serwisu, usługi marketingowe; 

2) Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – dostawca usługi związanej z wyświetlaniem Użytkownikom reklam – Facebook 

Pixel, w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby świadczenia usług dopasowania, pomiaru i analizy; 

3) Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii – dostawcy usług Google jak: Google Analytics 

– narzędzie do analizowania Strony Internetowej; Google Ads – usługa związana z wyświetlaniem Użytkownikom reklam. 

 

IV. Prawa osób których dane dotyczą 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć swoją zgodę na 

przetwarzanie w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie 

udzielonej zgody. Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia 



danych. Masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie, ul. Stawki 2, jeśli uznasz, że Twoje prawa 

zostały naruszone. 

 

V. Przekazywanie danych osobowych poza EOG 

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług 

następujących podmiotów: Google LLC, Facebook Ireland Ltd. Tekst standardowych klauzul umownych Google jest dostępny 

pod linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/. Informacje na temat przekazywania danych do 

USA przez Facebook Ireland Ltd. wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod linkiem: 

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumTransfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa 

się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO). 

VI. Pliki cookies 

Serwis, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek) w celu zapamiętania informacji o Twojej sesji, w celach statystycznych, 

marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkowników. Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia 

(komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu. Korzystając z opcji 

przeglądarki, możesz usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości. W tym celu możesz skorzystać 

z instrukcji wskazanych poniżej wg nazwy przeglądarki: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 

 

VII. Profilowanie  

W ramach Serwisu jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia 

Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być 

zainteresowany/a, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy usług 

wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. 

Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na 

Ciebie w podobnie istotny sposób. 

 

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych przez Votum Finance Help sp. z o.o. 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby złożenia oferty handlowej jest Votum Finance Help  

sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, KRS 0000168270. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iod@votum-fh.pl lub korespondencyjnie pod adresem Spółki. 

3. Dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu jej cofnięcia. 

4. Odbiorcą danych jest przedstawiciel handlowy DSA Investment S.A. we Wrocławiu na podstawie zawartej 

z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty świadczące usługi IT i marketingowe. 

5. Przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Ma Pan/i prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Może Pan/i złożyć skargę do Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane w rozumieniu art. 20 RODO. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi przedstawienie oferty. 

IX. Polityka prywatności może podlegać zmianie w celu zapewniania aktualnej informacji. Administrator serwisu 

poinformuje o zmianie polityki prywatności. 

 

X. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 08.01.2023 r.  

 

XI. W zakresie przetwarzania danych osobowych przez Facebook zapoznaj się z: Polityka prywatności Facebooka.  

 

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/
mailto:iod@votum-fh.pl
https://www.facebook.com/privacy/explanation

