Polityka Prywatności
1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu i określa zasady ochrony danych osobowych naszych
Użytkowników.
2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka – Vippo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00410) przy ul. Solec 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000669289, NIP: 5272801231,
REGON 366826073, świadcząca Usługi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez
bezpośredniej obecności stron (dalej jako Vippo).
4. Warunkiem korzystania z Usług przez Użytkownika jest podanie przez niego lub nią odpowiednich danych
osobowych niezbędnych do świadczenia Usług i umożliwiających z nim kontakt, w szczególności następujących
danych osobowych:
a. Imię i nazwisko
b. Adres e-mail,
c. Hasło,
d. Data urodzenia,
e. Płeć,
f.

Numer telefonu komórkowego,

g. PESEL
h. Adres korespondencyjny
i.

Seria i numer dowodu osobistego

j.

Dochód miesięczny/roczny netto

k. Suma rat miesięczna/kwartalna/półroczna/roczna
l.

Suma limitów,

m. Pozostałe wydatki,
n. Stan cywilny,
o. Cel pożyczki,
p. Wykształcenie,
q. Liczba osób w gospodarstwie domowym lub pozostających na utrzymaniu, w tym alimenty,
r.

Dane dotyczące formy lub miejsca zatrudniania,

s.

Inne dane lub dokumenty, którą są konieczne do zawarcia umowy z Vippo

5. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia Usług.
6. W przypadku cofnięcia zgody na udostępnianie danych osobowych przez Użytkownika, Vippo ma prawo
odstąpić od zawartej z Użytkownikiem umowy w trybie natychmiastowym.
7. Vippo przetwarza dane osobowe Użytkownika w przypadku, gdy jest to niezbędne dla świadczenia Usług lub
kontaktu z Użytkownikiem. Przetwarzanie danych osobowych może obejmować ich przekazywanie do
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podwykonawców i partnerów Vippo. Aktualna lista ww. podwykonawców i partnerów Vippo dostępna jest na
żądanie Użytkownika.
8. Użytkownik może udzielić dodatkowej zgody na przetwarzanie jego lub jej danych osobowych w celu
marketingu bezpośredniego Usług Vippo, zgody na przekazywanie danych osobowych precyzyjnie wskazanym
kontrahentom Vippo, jak również na otrzymywanie informacji handlowej lub newslettera.
9. Użytkownik może swobodnie decydować o zakresie przetwarzania jego lub jej danych osobowych. W
szczególności, Użytkownik może cofnąć zgodę na wykorzystywanie jego lub jej danych osobowych w celach
handlowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej lub newslettera.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo do aktualizacji i zmiany jego lub jej danych osobowych oraz do trwałego
zawieszenia ich przetwarzania i ich usunięcia, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe są niekompletne,
nieaktualne, błędne lub zostały udostępnione z naruszeniem prawa lub nie są dłużej niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane.
11. Vippo przysługuje uprawnienie do odmowy usunięcia danych, w przypadku gdy ich zachowanie jest niezbędne
dla celów realizacji roszczeń lub jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
12. Dostęp do danych zebranych przez Vippo udzielany jest uprawnionemu personelowi lub współpracownikom,
którzy otrzymali dla tego celu odpowiednie umocowanie.
13. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.
14. Vippo potwiedza, że przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych i że posiada odpowiednie zasoby technologiczne i organizacyjne by zapewnić właściwą ochronę
danych osobowych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
15. Vippo zastrzega sobie prawo do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika podczas ich
aktywności na stronie internetowej Serwisu. Przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej Serwisu
polegać będzie na zbieraniu danych dotyczących wizyty lub wizyt Użytkownika na stronie internetowej oraz
wykorzystywanych przez niego zasobów. Gromadzone informacje obejmują dane dotyczące:
a. geolokalizacji Użytkownika
b. sprzętu, z którego odwiedza stronę internetową Serwisu;
c. numeru IP Użytkownika,
d. czynności wykonywanych przez Użytkownika na stronie internetowej Serwisu;
e. czasu reakcji Użytkownika na stronie.
f. zbierania danych z formularzy wypełnianych na stronie internetowej Serwisu przez Użytkownika;
g. zbieraniu danych Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z Vippo za pośrednictwem
strony internetowej Serwisu.
16. Vippo na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika w procesie składania Wniosku o Pożyczkę na
dokonywaną automatycznie przez system informatyczny analizę i prognozę zdolności pożyczkowej Użytkownika,
na podstawie podanych we Wniosku danych osobowych Użytkownika oraz informacji uzyskanych ze wszelkich
możliwych legalnych źródeł pod kątem usług oferowanych przez Vippo („zgoda na profilowanie”), dokonuje
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analizy, na podstawie której tworzy profil Użytkownika, dzięki któremu może świadczyć indywidualnie
dopasowane usługi oraz ew. przedstawiać indywidualnie dopasowaną ofertę. Użytkownik ma prawo odwołać w
każdym czasie zgodę na profilowanie, jednak dokonywanie takiej analizy jest kluczowym procesem
umożliwiającym Vippo udzielenie pożyczki Użytkownikowi, w związku z czym w przypadku odwołania zgody
na profilowanie, skorzystanie z usług Vippo za pośrednictwem sieci Internet nie będzie możliwe z przyczyn
technicznych.
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Polityka cookies
1. Vippo nie pobiera w sposób automatyczny jakichkolwiek informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
2. Poprzez pliki cookies rozumie się dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w
urządzeniu końcowym Użytkownika oraz które są niezbędne bądź przeznaczone do korzystania z Serwisu. Co do
zasady, cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikatowy numer.
3. Vippo jest podmiotem uprawnionym do dostarczania plików cookies do urządzenia końcowego Użytkownika.
4. Celem wykorzystywania plików cookies jest:
a. dostosowanie treści zamieszczonych w Serwisie do potrzeb i preferencji Użytkownika oraz usprawnienie
korzystania z Serwisu; w szczególności wskazane wyżej dane informatyczne pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika i dostosować wyświetlaną stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb;
b. usystematyzowanie i opracowanie danych dotyczących potrzeb i sposobu korzystania przez
Użytkowników z Serwisu umożliwiające ulepszenie struktury stron internetowych Serwisu,
c. utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika (po zalogowaniu) bez potrzeby ponownego logowania w
Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies) i „sesyjne” (session
cookies). „Stałe” dane informatyczne pozostają w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, że parametry plików cookies przewidują ostateczną datę ich wygaśnięcia.
„Sesyjne” pliki cookies mają charakter czasowy i są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu zakończenia korzystania z Serwisu (tj. do chwili wylogowania z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania –
przeglądarki internetowej).
6. Serwis wykorzystuje następujące typy danych informatycznych:
a. „funkcjonalne” pliki cookies, zawierające dane dotyczące personalnych ustawień Użytkownika, w tym
zakresie interfejsu, np. dotyczące kraju, regionu pochodzenia Użytkownika, rozmiaru czcionki itp.;
b. „wydajnościowe” pliki cookies, zawierające dane dotyczące sposobu i wydajności korzystania z Serwisu;
c. „marketingowe” pliki cookies, służące przekazywaniu Użytkownikowi informacji handlowych
dotyczących usług świadczonych w zakresie Serwisu;
d. „niezbędne” pliki cookies, od których pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na
stronach internetowych Serwisu, np. dane informatyczne wykorzystywane do usług wymagających
autoryzacji w ramach Serwisu;
e. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć dot.
autoryzacji dostępu do Serwisu;
7. Większość przeglądarek internetowych (oprogramowania służącego do korzystania ze stron internetowych)
domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zmiana ustawień w
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tym zakresie należy do wyłącznych kompetencji Użytkowników i może zostać przez nich dokonana w dowolnym
momencie, w szczególności poprzez samoczynną blokadę obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej lub wyświetlenie każdorazowej informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w
ustawieniach przeglądarki internetowej.
8. Vippo informuje, że zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików cookies może ograniczyć
dostępność usług oferowanych w ramach stron internetowych Serwisu.
9. Dane informatyczne (cookies) zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być
przekazywane na rzecz współpracujących z operatorem Serwisu kontrahentów, w tym w celach promocyjnych i
marketingowych.
10. W celu zasięgnięcia obszerniejszych informacji w przedmiocie wskazanych wyżej danych informatycznych
należy zapoznać się z treścią sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
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