
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
 

1. Korzystanie z usług serwisu creditto.pl, dalej: „Serwis”, z wyjątkiem usługi 

Porównywarki i Formularza, nie wymaga podania danych osobowych. 

2. W przypadku chęci skorzystania z usługi Porównywarki, poprosimy Cię 
jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich 
będą one przetwarzane.  

3. Administratorem Twoich danych osobowych jest administrator serwisu 
internetowego dostępnego pod adresem URL creditto.pl, 
dalej: „Administrator”.  

4. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz się skontaktować 
pod adresem e-mail: pomoc@creditto.pl 

5. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i ma 
na celu dopasowanie jak najlepszych ofert, dotyczących kredytów 
konsumenckich oraz instytucji oferujących tego typu produkty.  

6. Dane osobowe które podasz podczas wypełniania Formularza i korzystania 
z Porównywarki, zostaną bezpowrotnie usunięte pod zamknięciu strony 

creditto.pl 
 

§ 2 Prawa osoby, której dane dotyczą 
 

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zamknięcia okna 

przeglądarki lub strony creditto.pl 

2. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz w zakresie celów marketingowych, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

3. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 
uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

 
§ 3 Ochrona danych osobowych 

 

1. Administrator zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania 

osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych 

powyżej w § 1.  
2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, 
zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem 
niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy 
odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. 
Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury 
przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki 
bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem 
do systemów. 



§ 4 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
 

1. Podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  
2. Podstawą prawną przetwarzania danych dla celów wymaganych przez 

przepisy prawa jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych dla celów zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 

§ 5 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów i do państwa 

trzeciego 
 

Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów trzecich oraz do 

państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
 

§ 6 Polityka „cookies” i wymagania techniczne 
 

1. W związku z korzystaniem z Serwisu, zbierane są pliki typu „cookies” 

(„ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać 

dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego 

identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.  
2. Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików 

„cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych 
osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. 
Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień 
użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych 
związanych z korzystaniem z Serwisu, jak również prowadzenie analiz 
statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na 
potrzeby właściciela Serwisu. 

3. Możesz zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając 
odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, jednak należy 
pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu 
może okazać się utrudnione. 

4. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę 
zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, 
które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je 
usunąć. 

5. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o 

wysłanie pytań i uwag pod adres: pomoc@creditto.pl 


