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Polityka Prywatności oraz Cookies
w serwisie internetowym Unilink Cash
Polityka Prywatności
Niniejszy dokument określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających
stronę internetową www.unilinkcash.pl (zwanych dalej „Użytkownikami”) w związku z korzystaniem przez
nich z Serwisu Internetowego Unilink Cash Sp. z o.o.
1.

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników Serwisu Internetowego Unilink Cash Sp. z o.o.
(zwaną dalej „Unilink Cash”) za pomocą formularzy elektronicznych są przez Unilink Cash traktowane
ze szczególną starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
a.

b.
c.

Rozporządzeniem 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)
Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

2.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.unilinkcash.pl jest Unilink
Cash Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-789) przy ul. Słonecznej 29, Polska, NIP: 534-231-30-58,
REGON: 140379293, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000246840, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.223.600 zł.

3.

Dane osobowe mogą być przetwarzane:
a.
b.

c.

d.

W zakresie i w celu niezbędnym do skorzystania z oferty Unilink Cash i ewentualnego zawarcia
umowy na dostarczenie produktów i usług
W zakresie i w celu zgodnym z wyrażoną zgodą, przy czym wyrażona zgoda może zostać
cofnięta w dowolnym czasie, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej
wycofaniem
W zakresie i w celu wynikającym z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
(Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591)
Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji usług do czasu
ich ustawowego wygaśnięcia.

4.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi podpisane
zostały umowy powierzenia.

5.

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do
nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie
danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
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1. Jakie informacje zbierane są przez Unilink Cash za pośrednictwem Strony ?
1.

2.

Proces przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających ze Strony obejmuje w
szczególności:
a.

Zbieranie danych osobowych z formularza wypełnianego na Stronie dobrowolnie przez
Użytkownika w celu przedstawienia oferty produktowej.

b.

Gromadzenie danych dotyczących wizyty Użytkowników na stronie www.unilinkcash.pl, w tym
danych takich jak: numer IP, aktywność na stronie i lokalizacja geograficzna Użytkownika.

Użytkownik rejestrujący formularz kontaktowy (zwany dalej „Wnioskodawcą”) przekazuje za pomocą
strony www.unilinkcash.pl Unilink Cash następujące dane osobowe:
a.
b.

3.

Imię i nazwisko
Numer telefonu.

Unilink Cash będzie przetwarzać dane osobowe nie dłużej niż jest to koniecznie dla skorzystania z
oferty Unilink Cash i ewentualnego zawarcia umowy na dostarczenie produktów i usług oraz gdy jest
to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W jaki sposób Unilink Cash wykorzystuje dane udostępnione przez Użytkowników za
pośrednictwem Strony?
1.

Dane udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem Strony mogą zostać wykorzystane przez
Unilink Cash w celu:
a.
b.
c.
d.

2.

Kontaktu z Użytkownikiem w celu przedstawienie oferty
Zawarcia oraz realizacji umowy o produkt finansowy
Przedstawienia oferty marketingowej, w tym otrzymywania informacji o nowościach w Unilink
Cash
Zapobiegania działalności przestępczej.

Podmiotami, które oprócz Unilink Cash będą mogły mieć dostęp do danych Użytkownika są:
a.

b.

Podmioty współpracujące z Unilink Cash w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem
strony www.unilinkcash.pl, w tym także Biura informacji gospodarczej: rejestr dłużników ERIF,
KRD BIG S.A. oraz BIG Infomonitor S.A.
Podmioty, którym udostępnienie danych nastąpiło na podstawie odrębnie udzielonych przez
Użytkownika zgód.

3. Jakie uprawnienia posiada Użytkownik strony www.unilinkcash.pl?
1.

2.
3.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz
ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez
Administratora.
Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać wiadomości zawierających informacje handlowe od
Unilink Cash ma możliwość odmowy. Rezygnacje z otrzymywania materiałów marketingowych na
pocztę elektroniczną należy przekazać do centrali Unilink Cash za pomocą poczty elektronicznej lub
telefonicznie. Po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody, Unilink Cash usunie dane Użytkownika z
list mailingowych prowadzonych przez Unilink Cash.
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4. Informacje dodatkowe dotyczące polityki prywatności
1.

Użytkownikiem Strony, który przekazuje Unilink Cash dane osobowe poprzez formularz wypełniany
bezpośrednio przez Użytkownika lub informacje podane w inny sposób (z wyłączeniem plików cookie
i logów serwera) może być osoba, która ukończyła 18 lat.

2.

Niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki
Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia
Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyszczególnione w Serwisie. Aktualna wersja Polityki
Prywatności wraz z datą ostatniej aktualizacji jest zawsze dostępna na stronie www.unilinkcash.pl.

3.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną
pod adresem e-mail: iod@unilinkcash.pl

Polityka „cookies”
1.

Co to są pliki „cookies” ?

Ciasteczka (ang. cookies) – małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę
internetową, podczas odwiedzania stron WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Informacje
zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi.

2.

Jakie funkcje pełnią pliki „cookies”?
Pliki „cookies” pełnią funkcje zapamiętywania preferencji użytkownika i dostosowywania do nich
zawartości stron internetowych, umożliwiania przygotowania statystyk odwiedzin stron
internetowych lub możliwość polecania użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej
odpowiednie.

3.

Do czego używamy plików „cookies”?
Cookies to istotny element działania naszej strony internetowej. Dzięki nim tworzone są statystyki,
które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Ponadto dzięki cookies możliwe
jest utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Pliki „cookies” służą nam także do
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych.
Pliki cookies, które używa nasza strona internetowa, nie wyrządzają żadnych szkód i nie powodują
zmian w urządzeniu użytkownika. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikacyjnych tj. nazwisk,
adresów czy informacji o płatnościach. Ponadto, nie mogą być wykorzystywane do
rozpowszechniania wirusów i każdy użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami
„cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystamy.

4.

Cookies od zewnętrznych serwisów
Na naszej stronie internetowej znajdują się pliki cookies od serwisów partnerskich, które podlegają
ich własnej polityce prywatności.
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Google Analitics:
http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier
LinkedIN:
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=organization-guest_footer-cookie-policy
Facebook:
http://www.facebook.com/about/privacy/cookies
Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz o tym, jak ograniczyć lub całkowicie zablokować
pliki cookies, prosimy odwiedzić adres: www.wszystkoociasteczkach.pl.

Unilink Cash Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 29
00-789 Warszawa
+48 22 100 49 99
kontakt@unilinkcash.pl
unilinkcash.pl
NIP: 5342313058. REGON: 140379293. KRS: 0000246840.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 1 233 600 zł opłacony w całości.
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