Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której
dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Money Trade & Media sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
przy Al. Korfantego 2, sekretarariat@mtim.eu zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu potrzeb weryfikacji kredytowej, sprzedaży usług
bankowych i pozabankowych a także dla celów bieżącej współpracy w tym zakresie. Podstawę prawną
przetwarzania danych stanowią prawnie uzasadnione interesy spółki, związane z koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa, w tym w odniesieniu do środowiska teleinformatycznego, zapobieganie oszustwom i
przestępstwom gospodarczym, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a także
potrzeba zapewnienia właściwych standardów świadczonych usług.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów o których mowa
powyżej oraz w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy
Money Trade & Media sp. z o.o. a Panią/Panem.
4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom. Money Trade & Media sp. z o.o. może
przekazywać Pani/Pana tożsamościowe i kontaktowe. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom danych, w tym mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora, przy czym dane takie są przetwarzane na podstawie umowy z administratorem i
wyłącznie z poleceniami administratora.
5) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie
umowy.
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia sprzeciwu,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania.

