Ochrona danych osobowych Klientów Aasa Polska S.A.

Klauzula informacyjna:
a) Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209
Warszawa, tel. 22 460 03 00, info@aasapolska.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@aasapolska.pl
b) Podanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresów, nr PESEL i dowodu osobistego
oraz rachunku jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy pożyczki, a ich niepodanie
uniemożliwi jej zawarcie. Wyrażenie zgód na prowadzenie działań marketingowych wybranymi
kanałami komunikacji jest dobrowolne, a skutkiem ich nieudzielenia będzie nieprzekazywanie
informacji handlowych za pośrednictwem tych kanałów.
Dane będą przetwarzane w celach związanych z:
- realizacją umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit.
b RODO),
- marketingiem (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f
RODO), przy czym podstawą przesyłania treści marketingowych poszczególnymi kanałami
komunikacji jest udzielona zgoda, oraz
- ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń, w tym także celu nagrywane są rozmowy
telefoniczne (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f
RODO), a także
- w celach wynikających z przepisów regulujący kwestie podatkowe i rachunkowe (art. 6 ust. 1 lit c
RODO).
c) W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podmioty weryfikujące zdolność
kredytową, podmioty świadczące usługi kurierskie oraz windykacyjne.
d) Dane będą przechowywane przez okres: wymagany właściwymi przepisami prawa (np.
przepisami Kodeksu cywilnego, podatkowego, o rachunkowości, regulacjami sektorowymi) oraz
przedawnienia ewentualnych roszczeń.
e) Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na

podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f) Decyzja dotycząca określenia Państwa zdolności do spłaty pożyczki zostanie podjęta
automatycznie przez system informatyczny. Zebrane od Państwa informacje (np. dot.
wynagrodzenia, statusu mieszkaniowego, stanu cywilnego) zostaną wprowadzane do systemu,
który oceni Państwa zdolność kredytową i podejmie decyzję o przyznaniu pożyczki wykorzystując
mechanizmy profilowania. Mają Państwo prawo otrzymania stosownych wyjaśnień, co do podstaw
podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania
interwencji pracownika Aasa, który podejmie ostateczną decyzję, co do udzielenia pożyczki.
Podstawą prawną jest art. 22 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego.
g) Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
h) Dane osobowe, w tym objęte tajemnicą bankową, mogą być przetwarzane i wzajemnie
udostępniane sobie przez banki, instytucje kredytowe, pożyczkowe, leasingowe w przypadku
uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstwa lub celu zapobiegania przestępstwom
dokonywanym na szkodę tych podmiotów, przetwarzanie obejmuje także informacje dotyczące
wyroków skazujących - w przypadkach przestępstw dokonywanych na szkodę tych podmiotów, w
celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom (art. 6 ust. 1 lit .c, art. 10
RODO).
i) W przypadku skorzystania z dobrowolnej opcji ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe zostaną
udostępnione MetLife jako odrębnemu administratorowi Pani/Pana danych osobowych. MetLife
będzie je przetwarzał w celu ustalenia i rozpatrzenia roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia.
Więcej informacji o MetLife jako administratorze i zasadach przetwarzania danych uzyska
Pani/Pan w dalszej korespondencji kierowanej do Pani/Pana przez MetLife oraz na stronie
internetowej www.metlife.pl/polityka_prywatności. Może się Pani/Pan także skontaktować z
wyznaczonym przez MetLife Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem
ido@metlife.pl

1. Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do
Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. o
udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w
moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych
o następującej treści:
a) Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam AASA
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-209), przy ul. Hrubieszowskiej 2, NIP:
5252528111, REGON: 146017266, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411939 do wystąpienia za
pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur
informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich
zobowiązań.
b) Upoważniam Aasa Polska S.A. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z
siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Aasa
Polska S.A. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym
stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych
przekazanych przez Aasa Polska S.A. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w
tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania
kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o
których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a
także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
c) Upoważniam Aasa Polska S.A. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z
siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego
zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy, w tym także zobowiązania po
odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro
Informacji Kredytowej, w tym udostępnianie Aasa Polska S.A. informacji mnie
dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Aasa Polska S.A dla celów
dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka

kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Aasa Polska S.A. umowy po
odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.
moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z
zawartej z Aasa Polska S.A. umowy, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu
zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i
udostępnianie
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upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom
pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im
przeze mnie zgody.
d) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam AASA Polska S.A. do
pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A. z siedzibą w Warszawie
oraz Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczych S.A. z siedzibą w
Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych i ponadto udzielam Aasa
Polska S.A. umocowania do złożenia w moim imieniu, za pośrednictwem Biura
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnienia do
dokonania mojej wiarygodności płatniczej i oceny zdolności kredytowej.
e) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Aasa Polska S.A. do
wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul.
Lublańska 38, 31-476 Kraków, zwanego dalej KBIG, o ujawnienie informacji
gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz upoważniam KIBG do ujawienia
Aasa Polska S.A. tych informacji oraz dotyczących mnie informacji z centralnych
zbiorów danych.
f) Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu
informacji gospodarczych, udzielam zgody na rzecz Aasa Polska S.A. na przekazanie do
Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul.
Lublańska 38, 31-476 Kraków, informacji gospodarczych o wywiązaniu się ze
wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielania zgody, jak
również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową
zawartą z Aasa Polska S.A.

g) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji
gospodarczych upoważniam Aasa Polska S.A. do wystąpienia do ERIF Biuro
Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących
moich zobowiązań.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych
zgód. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Udzielenie powyższych upoważnień jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy jego
udzielenia AASA Polska S.A. na podstawie przepisów prawa może odmówić zawarcia
umowy lub zaproponować zawarcie umowy na warunkach mniej korzystnych dla
konsumenta.
2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty email informacji handlowych
od Aasa Polska S.A.
3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem połączeń głosowych, SMS i MMS
informacji handlowych od Aasa Polska S.A.
4. Oświadczam, że nie zajmuję eksponowanego stanowiska politycznego, ani nie jestem
członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby w rozumieniu Ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.
U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.).
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
5. W przypadku skorzystania z usług JP Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych poniżej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez JP Medica.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych
Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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, zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO,
podanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży Pakietu Usług
Medycznych oraz umowy o korzystanie z Serwisu, jest JP Medica Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000836368, NIP 7010977674, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, zwany dalej
„Administratorem”.
2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:
a) prawidłowego wykonania umowy – podstawą przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do zawarcia lub wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
b) w celu dochodzenia roszczeń - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie
roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),
c) w celu archiwizacyjnym - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przeznaczenie
wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f
RODO),
d) w celach marketingowych - podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
3. Pana/Pani dane będą ujawniane w ramach realizacji umowy następującym odbiorcom:
a) podmiot właściwy dla danego etapu realizacji umowy. Podmiotem jest firma
współpracująca z Administratorem, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług
niezbędnych do realizacji umowy, tj.: podmioty, którym Administrator powierzył
przetwarzanie danych, a więc podmioty obsługujące system płatności elektronicznych,
dostawcy usług pocztowych, podmioty organizujące i zapewniające świadczenie Usługi
Telemedycznej posiadające umowy Sprzedaży Pakietu usług z Administratorem, w
szczególności osoby fizyczne lub prawne będąca podmiotem wykonującym
działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej,
podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty organizujące i zapewniające obsługę
informatyczną Administratora ,
b) osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umowy cywilno-prawnej lub
umowy o pracę.
4. U Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: iod@jpmedica.pl.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikające z zawarcia umowy,
wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą
ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od
końca roku, w którym usługa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat
to możliwy okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o
12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem,
a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów
kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym
marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu
złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od
Pani/Pana ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowopodatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym
zakończyło się świadczenie usług.

6. Ma Pani/Pan prawo:
a) dostępu do podanych w związku z umową danych i ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
b) do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Administratora przekazanych jej
danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy
lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma
Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
Administratora.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym
do zawarcia i wykonania umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
przez Administratora, w tym profilowaniu.

