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Regulamin dotyczący przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług 
 
Drogi Kliencie, 
Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyłeś. 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Finansów Mateusz Garbacz, NIP: 865-24-35-745 
W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się poprzez wysłanie wiadomości 
pocztą elektroniczną na adres biuro@fabrykafinansow.com lub telefonicznie na numer kontaktowy: 
724 905 372. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  
a) w celu proponowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Fabryka Finansów Mateusz Garbacz, 
w szczególności w ramach pośrednictwa kredytowego, polegającego na przedstawianiu i prezentowaniu oferty 
kredytowej 
b) w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług poprzez wysyłanie informacji handlowych za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 
automatycznych systemów wywołujących.  
 
Odbiorcy danych 
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 

• upoważnionym przez nas pracownikom 

• Bankom, których usługi są prezentowane za pośrednictwem Fabryka Finansów Mateusz Garbacz, które w 
zależności od charakteru współpracy mogą być także odrębnymi administratorami danych 

• podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych 

• dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych 

• podmiotom świadczącym nam usługi: księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe 

• agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) 

• partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę 

• podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 
 
Okres przetwarzania danych Okres przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniony jest od celu ich 
przetwarzania: 
a) dane osobowe związane z przygotowaniem wniosku kredytowego - przetwarzamy w okresie od przygotowania 
wniosku, aż do wygaśnięcia decyzji kredytowej / pozyskania dla Klienta produktu finansowego 
b) dane osobowe pozyskane poprzez formularze (Imię, Nazwisko, Email, Numer Telefonu) przetwarzamy do 
czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, do czasu trwania akcji marketingowych bądź do 
momentu wniesienia sprzeciwu 
c) dane osobowe przetwarzamy do czasu aż przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do 
przetwarzania danych osobowych 
 
Masz prawo do 

• cofnięcia zgód na przetwarzania danych w dowolnym momencie, jednakże niepodanie niektórych danych 
(osobowych, danych finansowych, danych adresowych, adresu poczty elektronicznej) może uniemożliwić 
nam świadczenie Ci naszych usług. 

•  żądania dostępu do Twoich danych osobowych w celu ich sprostowania 

•  usunięcia twoich danych osobowych 

• ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych 

• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych 

• przeniesienia danych osobowych 


