
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ 
WWW.BONAFIDEI.PL 

 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych 
osobowych Użytkowników Strony internetowej (zarówno tych anonimowo przeglądających zawartość Strony 
internetowej jak również Klientów oraz Kredytobiorców). 

I. Administrator Danych 
Administratorem danych osobowych osób, które wchodzą na stronę internetową, a także osób, które kontaktują się 
ze Spółką w celu uzyskania informacji na temat oferty Spółki jest Bona Fidei Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 3/103, 00-124 Warszawa, KRS 0000738376,  
REGON 380626506, kontakt mailowy możliwy za pośrednictwem: biuro@bonafidei.pl 
 
II. Inspektor Ochrony Danych (IOD) 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty 
elektronicznej pisząc na adres: rodo@bonafidei.pl lub tradycyjną pocztą na adres siedziby Administratora  
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”. Kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych można się we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych. 
 
III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych  
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 

a) w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa, w tym pośrednictwa finansowego z Administratorem 
danych – podstawą przetwarzania jest zawarta z Państwem umowa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, na żądanie osoby reprezentującej / działającej 
w imieniu dewelopera – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub 
strony trzeciej z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej  
i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

d) marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania klientów – podstawą prawną 
przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych z art. 6 ust. 1 
lit. f RODO;  

e) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania 
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;  

f) wypełnienia obowiązków prawnych, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia 
obowiązków podatkowych, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze danych z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 
IV. Okres przetwarzania danych osobowych  
Państwa dane osobowe będą przechowywane: 

a) przetwarzanie danych w celu podjęcia działań zmierzających do zawarciem umowy - do czasu 
zakończenia negocjacji - gdy umowa nie zostanie zawarta. Jeśli umowa zostanie zawarta, to dane 
osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy 
pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy 
pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który 
z tych okresów jest dłuższy;  

b) przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres 
wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich 
wykonania; 

c) w przypadku udzielenia zgody, w tym zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub 
na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Państwa zgody, bądź 
zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych; 

d) Działania na danych wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym na 
potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego, będą realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych. 
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V. Prawa osób, których dane dotyczą 
Administrator danych informuje, że przysługuje Państwu prawo: 
a) wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda; 

wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie; 

b) dostępu do danych osobowych; 
c) prawo żądania ich sprostowania; 
d) usunięcia; 
e) ograniczenia przetwarzania; 
f) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych,  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; 
g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa 

danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu. W szczególności przysługuje Państwu 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W celu 
realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mailowy na adres: rodo@bonafidei.pl 

 
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie 
Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto przysługuje Państwu prawo do skutecznego środka 
ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uznają Państwo, że prawa przysługujące Państwu na mocy RODO zostały 
naruszone w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych z naruszeniem RODO. 
 
VI. Odbiorcy danych  
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
Administratora danych, m.in. dostawcom usług prawnych, w tym windykacyjnych, podatkowych i księgowych, IT, 
agencjom marketingowym, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, innym podmiotom z którymi współpraca 
jest niezbędna, by realizować umowę pośrednictwa, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych.  
 
Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym do tego organom publicznym w zakresie i na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane 
innym podmiotom, np. deweloperom, ale tylko w przypadku posiadania odpowiedniej podstawy prawnej na 
udostępnienie.  
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 
 
VII. Dobrowolność podania danych 
Podanie danych osobowych w związku z pośrednictwem kredytowym jest dobrowolne, ale konieczne do 
świadczenia usług pośrednictwa. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości świadczenia wyżej wskazanych 
usług. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 
 
 
VIII. Informacja o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby 
nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną 

Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych zabezpieczeń 
technicznych. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania, m.in. 
poprzez szyfrowanie transmisji danych SSL, ograniczenie dostępu do baz danych serwera WWW przez zaporę 
sieciową, jak również dodatkowe hasła zabezpieczające przy jednoczesnym tworzeniu kopii zapasowych danych. 
 

IX. Postanowienia końcowe  
Administrator po każdorazowej zmianie Polityki Prywatności umieści w ramach Serwisu odpowiednią informację  
o powstałych zmianach. 


