REGULAMIN SERWISU
www.goodloan.pl
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego
www.goodloan.pl (dalej: „Serwis”), którego podstawową funkcją jest zbieranie
danych kontaktowych dotyczących osób zainteresowanych uzyskaniem pożyczki
konsumenckiej w celu późniejszego nawiązania z nimi kontakty telefonicznego.
1.2. Administratorem Serwisu jest firma Polskie Linie Telefoniczne Sp. z o.o. z siedzibą
w Żyrardowie pod adresem: ul. Mały Rynek nr 6, 96-300 Żyrardów, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 86821, o nr NIP: 9511861914 (dalej:
„Spółka”). Ze Spółką można skontaktować się przy użyciu poniższych środków
komunikacji:
1.2.1.

E-mail:

administracja@plt.pl

1.2.2.

Telefon:

604460754

1.3. Rozpoczęcie i kontynuowanie korzystania z Serwisu oznacza domniemana zgodę
użytkownika na postanowienia niniejszego Regulaminu. Warunkiem koniecznym do
nawiązania kontaktu telefonicznego z użytkownikiem jest udzielenie przez niego
wyraźnej zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz innych zgód wyświetlanych w
oknach funkcyjnych Serwisu.
1.4. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla konsumentów, tj. osób fizycznych
dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą
lub zawodową.
1.5. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu ma charakter nieodpłatny.
2.

ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

2.1. Aby umożliwić kontakt telefonicznych z użytkownikiem w celu omówienia jego
potrzeb pożyczkowych, użytkownik powinien dokonać rejestracji w odpowiednim
oknie Serwisu używając przy tym wyłącznie swojego imienia oraz numeru telefonu.
Podanie wspominanych danych jest warunkiem koniecznym by przeprowadzić z
użytkownikiem rozmowę telefoniczną w sprawie jego potrzeb pożyczkowych.
2.2. Niedopuszczane jest podawanie przy rejestracji numeru telefonu osoby trzeciej.
2.3. Do dokonania rejestracji niezbędne jest udzielenie przez użytkownika zgody na treść
Regulaminu oraz zgody na dokonanie z nim kontaktu telefonicznego przez Spółkę lub
jej partnerów biznesowych, w szczególności instytucje pożyczkowe.
2.4. W chwili dokonania rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Spółkę podanych przez użytkownika danych, tj. jego imienia i numeru jego telefonu.
Podanie powyższych danych przez użytkownika jest dobrowolne. Spółka pełni funkcję
administratora tych danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych.
2.5. Dane osobowe użytkownika podane w trakcie rejestracji przetwarzane będą
wyłącznie w celu nawiązania z nim przez Spółkę lub jej partnerów biznesowych, w
szczególności instytucje pożyczkowe, kontaktu telefonicznego dotyczącego potrzeb
pożyczkowych użytkownika, jak również w innych dopuszczalnych prawem celach.

2.6. Dokonując rejestracji użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przekazanie przez Spółkę
podanych przez niego w trakcie rejestracji danych partnerom biznesowym Spółki, w
szczególności instytucjom pożyczkowym. Podmioty, którym Spółka przekaże
przedmiotowe dane, będą mogły je przetwarzać jak administrator, aczkolwiek
wyłącznie w celu opisanym w pkt. 2.5 niniejszego Regulaminu.
2.7. Użytkownik ma prawo do:
2.7.1.

żądania od Spółki dostępu do danych osobowych jego dotyczących,

2.7.2.

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,

2.7.3.

cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych,

2.7.4.

wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub innego
organu nadzorczego w zakresie prawidłowości przetwarzania jego danych
osobowych,

2.7.5.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jego
dotyczących, a także do

2.7.6.

przenoszenia tych danych do podmiotów trzecich.

2.8. Spółka stosować będzie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych użytkowników, w tym również zabezpieczy dane
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2.9. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Spółkę danych w każdym
czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy
Serwisu poprzez wysłanie Spółce na adres jej siedziby umotywowanego wniosku.
2.10. Zbierane przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu dane nie będą przetwarzane przez
Spółkę przy użyciu środków technicznych zlokalizowanych w innym państwie.
2.11. Uzyskane przez Spółkę w trakcie rejestracji dane będą przetwarzane przez Spółkę
przez okres 10 lat.
3.

PÓŻNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY.

3.1. Spółka nie ma obowiązku skontaktowania się z użytkownikiem, który dokonał
rejestracji w Serwisie. Odbyta rozmowa telefoniczna nie gwarantuje też przyznania
użytkownikowi pożyczki.
3.2. W trakcie rozmowy telefonicznej użytkownik zostanie poproszony o podanie
informacji dotyczących jego osoby, w tym danych osobowych (np. PESEL, adres
zamieszkania, szczegóły odnośnie zatrudnienia), jak również o udzielenie
odpowiednich zgód na przetwarzanie tych danych osobowych przez Spółkę lub jej
partnerów biznesowych, w tym instytucje pożyczkowe.
3.3. Rozmowy telefoniczne są nagrywane – użytkownik zostanie poinformowany o tym
bezpośrednio po nawiązaniu z nim kontaktu.
3.4. Informacje zebrane w trakcie rozmowy telefonicznej Spółka będzie mogła przekazać
do jej partnerów biznesowych, w tym instytucji pożyczkowych. Informacje te będą
mógłby być wykorzystane przez partnerów biznesowych Spółki, w tym instytucje
pożyczkowe, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania,
w szczególności w celu określenia wysokości możliwej do udzielania pożyczki
konsumenckiej i podjęcia decyzji o przyznaniu takiej pożyczki.
4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

4.1. Spółka informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu mogą być
używane przez Spółkę tzw. pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe,
zapisywane w komputerze użytkownika, które pozwalają dostosowywać
funkcjonalności i treść Serwisu do indywidualnych potrzeb i
preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych
statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników z Serwisu. Uzyskane
przez Spółkę informacje cookies są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są
kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym użytkownikiem. Użytkownik w każdej
chwili ma możliwość zablokowania generowania plików cookies poprzez wybranie
odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Spółka informuje, że w
przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na
zapisywanie plików cookies, korzystanie z Serwisu może być utrudnione, a dostęp do
niektórych funkcjonalności zablokowany.
4.2. Regulamin jest udostępniany na stronach internetowych Serwisu w sposób
umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści
poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
4.3. Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w
każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny, jednakże przy zachowaniu
wszelkich praw nabytych przez użytkowników.
4.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują
przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumentów oraz ustawy o ochronie
danych osobowych.
4.5. Partnerzy biznesowi spółki: Loanme Sp.z o.o., CreamFinance Poland Sp. z o.o.,
Capital Service S.A., doradcafinansów.pl Sp. z o.o.
4.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronach Serwisu.

