
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  

przez AL Finance Sp. z o.o. 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest AL Finance Spółka z o.o., z siedzibą w Katowicach, 

ul. Tarasa Szewczenki 8, 40 – 855 (dalej AL Finance) 

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw albo mają inną sprawę związaną z ochroną danych, 

prosimy o kontakt z administratorami. 

W AL Finance sprawę mogą Państwo zgłosić:  

▪ mailowo – na skrzynkę wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych: iod@alfinance.pl 

▪ listownie – Alior Finance Sp. z o.o., ul. Szewczenki 8, 40-855 Katowice. 

 

I W jakim celu przetwarzane są Państwa dane 

 

AL Finance robi to, aby: 

1. nawiązać z Państwem umowę lub wywiązywać się z umowy, którą z Państwem nawiązał  

 

2. wywiązać się ze swoich obowiązków prawnych, które wynikają z ustawy o rachunkowości, ordynacji 

podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych,  przepisów o ubezpieczeniach , ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu 

 

3. dostarczać Państwu treści marketingowe o produktach i usługach oferowanych przez AL Finance, 

dopasowane do Państwa potrzeb i zainteresowań, jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie działania. 

Dane przetwarzane będą w tym celu do czasu odwołania zgody 

 

 

 

4. działać w tzw. prawnie uzasadnionym interesie czyli:  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO  
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO). 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO 



a. umożliwić prawidłową reprezentację, gdy działają Państwo na rzecz naszych Klientów lub 

w ich imieniu lub uzyskać od Państwa gwarancję odpowiedzialności za zobowiązania innego 

klienta    

b. usprawniać funkcjonowanie AL Finance i polepszać jakość obsługi bezpieczeństwa Państwa 

danych 

c. zapewniać bezpieczeństwo systemu informatycznego 

d. przetwarzać Państwa dane w celu rozpatrywania Państwa reklamacji, dochodzenia roszczeń 

lub obrony przed Państwa roszczeniami 

e.  

  

 

I Jak długo AL Finance będzie przechowywał Państwa dane 

Przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego 

interesu AL Finance.  

Szczegółowe okresy przechowywania danych są opisane w przepisach podatkowych, przepisach prawa 

cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach ubezpieczeniowych. 

 

I Komu AL Finance może udostępnić Państwa dane   

▪ Podmiotom i organom upoważnionym do uzyskania tych informacji na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

▪ Podmiotom, którym dane mogą być przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia. 

▪ Do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych – aby sprawdzić, czy Państwa dane są 

poprawne. 

▪ Firmom, dzięki którym AL Finance wywiązuje się z podpisanej z Państwem umowy, np. firmom 

kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym i dostawcom 

innych usług koniecznych do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania AL Finance. AL 

Finance udostępnia dane na podstawie umowy powierzenia danych. 

I Czy AL Finance może przekazać Państwa dane do kraju poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym  

Państwa dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO  



I Jakie mają Państwo prawa 

Mają Państwo prawo:  

▪ uzyskać dostęp do swoich danych, poprawiać je, a także żądać ograniczenia ich przetwarzania 

lub usunięcia 

▪ wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych – jeśli AL Finance przetwarza dane w ramach 

tzw. prawnie uzasadnionego interesu 

▪ wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych – jeśli AL Finance przetwarza dane na jej podstawie, 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej 

wycofaniem 

▪ przenieść swoje dane do innego administratora – jeśli dane są przetwarzane w celu zawarcia 

i wykonywania umowy lub są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Dane przekazywane są 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

▪ złożyć skargę do UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na działania AL Finance w zakresie 

ochrony Państwa danych. 

I Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych 
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. 
 

I Czy muszą Państwo podawać AL Finance swoje dane  

Podanie danych jest dobrowolne. Jeśli jednak Państwo tego nie zrobią, AL Finance nie będzie mógł nawiązać 

z Państwem umowy, ani rozpatrzeć wniosku o produkt. Wyjątkiem jest zgoda na otrzymywanie treści 

marketingowych oraz ich dopasowywanie do Państwa potrzeb i zainteresowań – nie muszą się Państwo na 

to zgadzać.  

 

 


