Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Serwisie Alegrosz.pl
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?
Administratorem Danych Osobowych jest ALEINVEST Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-001
Warszawa) przy ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000831999, kapitał zakładowy w
wysokości 50.000,00 zł; REGON: 385681007, NIP: 5213891971, zwana dalej: „Aleinvest”.
Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?
1. CEL: Rejestracja oraz uwierzytelnianie Użytkownika na Platformie.
ZAKRES DANYCH: W tym celu przetwarzamy te dane osobowe, które zostały przez Ciebie podane
w formularzu rejestracyjnym do Serwisu.
PODSTAWA PRAWNA: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Serwisu (art. 6
ust. 1 lit. b RODO).
2. CEL: świadczenie usług wymagających założenia i korzystania z Subkonta.
ZAKRES DANYCH: W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w profilu
Użytkownika oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, jak również dane dotyczące sesji,
Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności
Subkonta (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości
świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Subkonta. Poza danymi oznaczonymi
jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
PODSTAWA PRAWNA: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z
Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. CEL: Korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w tym zawarcie umów w Serwisie
ZAKRES DANYCH: W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w profilu
Użytkownika oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, jak również dane dotyczące sesji,
Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
Dokonujemy weryfikacji Użytkowników, a w przypadku Użytkowników wnioskujących o udzielenie
pożyczki lub zawarcia umowy o odroczoną płatność dokonujemy (za zgodą Użytkownika)
profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Profilowanie składa się z trzech elementów:
a. forma przetwarzania jest zautomatyzowana (co najmniej w części);
b. przetwarzanie dotyczy danych osobowych;
c. celem przetwarzania jest ocena czynników osobowych, przypisanie określonych cech lub
przewidywanie zachowań.
Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności
Serwisu (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości
świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Serwisu, w tym brak możliwości
zawarcia umowy pożyczki lub umowy o odroczoną płatność. Poza danymi oznaczonymi jako
obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

PODSTAWA PRAWNA: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z
Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. CEL: Typowanie Użytkowników, z którymi może zostać zawarta umowa pożyczki
ZAKRES DANYCH: W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w profilu
Użytkownika oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie. Dokonujemy weryfikacji
Użytkowników, a w przypadku Użytkowników wnioskujących o udzielenie pożyczki lub zawarcia
umowy o odroczoną płatność dokonujemy (za zgodą Użytkownika) dokonujemy profilowania.
PODSTAWA PRAWNA: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z
Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz uzasadniony interes Aleinvest polegający na
poprawianiu jakości świadczonych usług Twoją rzecz (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. CEL: Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego
ZAKRES DANYCH: W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w profilu
Użytkownika oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie. Ponadto – za Twoją zgodą pozyskujemy Twoje dane osobowe z zewnętrznych źródeł – rejestrów kredytowych, np. Biur
Informacji Gospodarczej – w celu wykorzystania ich do oceny zdolności kredytowej i oceny ryzyka
kredytowego (w tym identyfikacja i weryfikacja Twojej tożsamości).
PODSTAWA PRAWNA: Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
6. CEL: Weryfikacja zdolności kredytowej związanej z zawarciem z Tobą umowy pożyczki lub umowy
o odroczoną płatność
ZAKRES DANYCH: W tym celu przetwarzamy i przekazujemy potencjonalnym Pożyczkodawcom
oraz Licencjobiorcom Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w profilu Użytkownika oraz dane
dotyczące Twojej aktywności w Serwisie. Ponadto – za Twoją zgodą - pozyskujemy oraz
przekazujemy Twoje dane osobowe z zewnętrznych źródeł – rejestrów kredytowych, np. Biur
Informacji Gospodarczej – w celu wykorzystania ich do oceny zdolności kredytowej i oceny ryzyka
kredytowego (w tym identyfikacja i weryfikacja Twojej tożsamości).
PODSTAWA PRAWNA: Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6
ust. 1 lit. c) RODO).
7. CEL: Ocena ryzyka kredytowego związanego z zawarciem z Tobą umowy pożyczki lub umowy o
odroczoną płatność
ZAKRES DANYCH: W tym celu identyfikujemy i weryfikujemy Twoją tożsamość, przetwarzamy i
przekazujemy potencjonalnym Pożyczkodawcom oraz Licencjobiorcom Twoje dane osobowe
podane przez Ciebie w profilu Użytkownika oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie.
Ponadto – za Twoją zgodą - pozyskujemy oraz przekazujemy Twoje dane osobowe z zewnętrznych
źródeł – rejestrów kredytowych, np. Biur Informacji Gospodarczej – w celu wykorzystania ich do
oceny zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego.
PODSTAWA PRAWNA: niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z usług
Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
8. CEL: Statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania
z Serwisu i aplikacji mobilnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu

ZAKRES DANYCH: W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w
Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich
czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID
urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
PODSTAWA PRAWNA: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie
funkcjonalności tych usług.
9. CEL: podatkowy i rachunkowy
ZAKRES DANYCH: W tym celu przetwarzamy te dane osobowe, które zostały przez Ciebie podane
w Serwisie, a także dane wynikające z zawartych za pośrednictwem Serwisu umów. W niezbędnym
zakresie przekazujemy te dane przetwarzamy i przekazujemy potencjonalnym Pożyczkodawcom
oraz Licencjobiorcom Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w profilu Użytkownika oraz dane
dotyczące Twojej aktywności w Serwisie.
Podstawa prawna: przetwarzania Twoich danych osobowych tym zakresie jest wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); Niezbędność do
wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
10. CEL: Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń
ZAKRES DANYCH: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie
w Twoim profilu, takie jak dane rejestracyjne, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli
roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do
udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
PODSTAWA PRAWNA: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w
postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
11. CEL: Zapobieganie wyłudzeniom i oszustwom w związku z korzystaniem z Serwisu
ZAKRES DANYCH: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie
w Twoim profilu, takie jak dane rejestracyjne, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli
roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do
stwierdzenia czy doszło do wyłudzenia lub oszustwa.
PODSTAWA PRAWNA: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
obronie swoich interesów gospodarczych.
12. CEL: Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
ZAKRES DANYCH: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie
w Twoim profilu, takie jak dane rejestracyjne, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli
roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do oceny
ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
PODSTAWA PRAWNA: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.
1 lit. c) RODO).

13. CEL: Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
ZAKRES DANYCH: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie
w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub
wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
PODSTAWA PRAWNA: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu
pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na
rzetelności i lojalności.
14. CEL: Wykonywanie obowiązku prawnego
ZAKRES DANYCH: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie
w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług.
PODSTAWA PRAWNA: Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa (art.6 ust.1 lit. c RODO), w tym:
przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego dotyczącego
podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną.
15. CEL: Wyświetlanie stron www
ZAKRES DANYCH: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe zaobserwowane
dotyczące Twojego urządzenia końcowego oraz zakończenia sieci (numer IP, numery urządzenia
oraz inne dane).
PODSTAWA PRAWNA: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
świadczeniu usługi i konieczności zabezpieczenia przed nadużyciami.
Cele drugorzędne przetwarzania danych:
Poza wskazanymi powyżej, możemy przetwarzać dane dla następujących celów drugorzędnych:
a. przeniesienie danych do archiwum,
b. audyty lub postępowania wyjaśniające,
c. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,
d. pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
Dostawcy usług: Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy
prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od
uzgodnień umownych i okoliczności podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów
przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).
Podmioty przetwarzające: Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe
wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej,
dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w
Serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych. Dodatkowo Twoje dane osobowe
udostępniane są innym Użytkownikom, korzystającym z usług Serwisu, w zakresie w jakim Użytkownicy
Ci mają być lub są stronami umów za pośrednictwem Serwisu.
Lokalizacja: Nasi dostawcy mają siedzibę w Polsce. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii
standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do Nas.
Organy państwowe: Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione
organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji
usługi oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również
do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem
następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych
zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 90 dni od usunięcia Konta dla celów
rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).
Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez
zgłoszenie żądania: poprzez kontakt z Nami lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w naszym
przedsiębiorstwie.
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych,
w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np.
w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz
ułatwieniem korzystania z Serwisu, a także badaniem satysfakcji. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się
zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych,
usuniemy Twoje dane, wobec których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia
wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o
Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których
były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki
korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem
zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,
nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla
celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Podstawa prawna: art. 17 RODO
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie
żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub
usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie
będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących
przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich
wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej
jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz
ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub
wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na
czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich
interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane
osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO
Prawo dostępu do danych:
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to
miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich
danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz
o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO
Prawo do sprostowania danych:
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego
dokonać samodzielnie w zakładce Dane Osobowe. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych
masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia
(jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO
Prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego,
wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych
serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio
takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do
odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora
danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 20 RODO
W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to
żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego

otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie
będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch
miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 48h na dokonanie aktualizacji wybranych przez
Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie
aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.
Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych
osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy
RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy
używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę
identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez
nieupoważnione systemy lub osoby.
Dane kontaktowe
Z Alegrosz.pl możesz się skontaktować:
1. Poprzez adres: info@alegrosz.pl
2. Nasze Biuro Obsługi Klienta jest czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-18:00
Listownie na adres: Aleinvest sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa
Inspektor Ochrony Danych
Aleinvest wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych tj. osobę, z którą można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Adres pocztowy: Aleinvest sp. z o.o.
Na ręce: Inspektor Ochrony Danych
ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa
Adres email: iod@alegrosz.pl
Gdzie szukać informacji o przetwarzaniu danych?
Aleinvest publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pod każdym formularzem,
za pośrednictwem którego zbierane są dane osobowe, ponadto w niniejszej zakładce Prywatność, oraz
w serwisie internetowym Alegrosz.pl w ramach panelu konta użytkownika jest zakładka Dane osobowe
w ramach której może zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi.
Chcesz zrealizować prawa związane z ochroną danych osobowych?
Możesz tego dokonać w dowolny sposób, jednak sugerujemy korzystanie z przygotowanych narzędzi
tj.:
a. panelu konta użytkownika w ramach usługi, której dotyczy twoje zainteresowanie lub
b. listownie na adres Inspektora ochrony danych
Jak realizujemy Twoje uprawnienia?

Przepisy nakładają na nas obowiązek realizacji uprawnienia w terminie 30 dni, a w szczególnie
skomplikowanych przypadkach jest to czas trzech miesięcy. W zakresie:
1. prawa dostępu - otrzymasz link do lokalizacji, z której będziesz mógł pobrać plik z kopią danych
osobowych jakie przetwarzamy
2. prawa sprzeciwu - otrzymasz informację - stanowisko Administratora Danych
3. prawo sprostowania - jeżeli masz konto w ramach Serwisu Alegrosz.pl, zmiany danych dokonasz
samodzielnie, jeżeli Twój wniosek wykracza poza udostępnione funkcjonalności otrzymasz od Nas
informację i potwierdzenie zmiany danych.
4. prawa ograniczenia przetwarzania - otrzymasz od Nas informację, a jeżeli Twoje żądanie będzie
uzasadnione także potwierdzenie ograniczenia przetwarzania.
5. prawa do bycia zapomnianym - otrzymasz informację - stanowisko Administratora Danych oraz
informację o usunięciu anonimizacji żądanych przez Ciebie informacji.
6. prawa do przenoszenia danych - otrzymasz link do lokalizacji, z której będziesz mógł pobrać plik z
ustrukturyzowaną kopią danych osobowych, przygotowanych do przeniesienia.
Cofnięcia zgody - w każdej chwili możesz cofnąć dowolną wyrażoną przez Ciebie zgodę na
przetwarzanie danych.
Przekazywanie danych poza EOG
Dane osobowe nie są przekazywane poza granice Polski (art. 49 ust. 1 RODO).
Inne ujawniane informacje (pliki Cookies)
Polityka dotycząca plików Cookies została uregulowana w oddzielnym dokumencie: „Polityka plików
Cookies”.

