Wnioskuję o wprowadzenie mojego nr telefonu ………………………………………….
do systemu NOTUS Finanse S.A. w celu nawiązania ze mną przez tę Firmą kontaktu.

Data ………. Podpis: …………………….
Wniosek przyjmuje Super Krak S.A. z siedzibą w Krakowie działając w ramach umocowania ze strony NOTUS
Finanse S.A.
Super Krak S.A. z siedzibą w Krakowie przetwarza dane z wniosku na zlecenie NOTUS Finanse S.A. i jest jedynie
podmiotem przetwarzającym.
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych jest NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej
76.
Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@notus.pl, pod numerem telefonu +48
(22) 596 39 62, +48 (22) 596 39 63 lub pisemnie (adres siedziby administratora). U administratora danych
osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email:
iod@notus.pl, pod numerem telefonu +48 (22) 596 39 62, +48 (22) 596 39 63lub pisemnie (adres siedziby
administratora).
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał następujące Pani/Pana dane osobowe:
1.

Imię;

2.

Nazwisko;

3.

Numer telefonu.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane:


w celu wygenerowania wiadomości SMS umożliwiającego potwierdzenie zamówienia kontaktu z
przedstawicielem NOTUS Finanse S.A. - podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony
interes administratora polegający na możliwość realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem
NOTUS Finanse S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr
2016/679 „RODO”);



w celu realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem NOTUS Finanse S.A. - podstawą prawną
przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora polegający na możliwości realizacji
zamówionego kontaktu z przedstawicielem NOTUS Finanse S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);



w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na ochronie jego praw.

Okres przez który dane będą przechowywane
W przypadku niepotwierdzenia zamówionego kontaktu poprzez link wskazany w otrzymanej wiadomości SMS,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 24 h od momentu ich pozyskania.
W przypadku potwierdzenia zamówionego kontaktu poprzez link wskazany w otrzymanej wiadomości SMS,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia, przez Panią/Pana, skutecznego
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak nie dłużej jak do czasu realizacji zamówionego
kontaktu. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie stanie się

niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie
jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Po upływie ww. okresów przetwarzania dane zostaną nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora tj. dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np.
przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres zgoda@notus.pl, bądź
kontaktując się z jego przedstawicielem.
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych w celach realizacji zamówionego kontaktu jest dobrowolne.

