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Dom Kredytowy Immofinance
ul. Powstańców Śląskich 95 pok. 809
53 - 332 Wrocław
tel./fax 071 795 44 33
immofinance@immofinance.pl

1. Główne zasady polityki prywatności:
 Przekazywanie danych osobowych dla DK Immofinance jest dobrowolne
 Dane osobowe klientów przechowywane są w sposób bezpieczny, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych i wytycznymi Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
 Klient może w każdej chwili zmienić lub usunąć podane dane
 DK Immofinance zawiadamia swoich klientów o wszystkich istotnych zmianach polityki prywatności.
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2. Gromadzenie danych osobowych klientów. Zakres udostępniania informacji o klientach.
Gromadzone dane przetwarzane są głównie w celach marketingowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto mogą być przetwarzane w celach statystycznych lub
dla innych potrzeb DK Immofinance (np. wysyłanie niekomercyjnych listów elektronicznych na adres podany
przez użytkownika). Dane nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z wyżej wspomnianymi
celami bez wyraźnej zgody osoby, której one dotyczą. W każdej chwili klient może usunąć swoje dane
z bazy DK Immofinance. Po rezygnacji, wszystkie dane osobowe są niezwłocznie usuwane z bazy danych.
Nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom
lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na wniosek sądu,
prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez użytkowników przepisów
prawa. Dane osobowe klientów mogą być przekazywane do oddziałów firmy rozmieszczonych na terenie
całego kraju.
3. Przechowywanie i ochrona informacji
Dane osobowe klientów są przechowywane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych oraz w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dostęp do bazy ma jedynie Administrator bazy danych.
4. Prawo do modyfikacji i usunięcia danych osobowych.
Klient w każdej chwili ma prawo wglądu w zgromadzone dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji
oraz usunięcia. W celu usunięcia wszystkich danych osobowych należy pisemnie bądź mailowo
(immofinance@immofinance.pl) powiadomić administratora danych.
5. Informacje wysyłane do klienta.
DK Immofinance wysyła klientowi na adres e-mail informacje dotyczące świadczonych usług oraz komunikaty
techniczne. DK Immofinance zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych
z powiadomieniami o ważnych zmianach w systemie oraz listów o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklam
i innych treści o charakterze informacji handlowej. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej
mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.
6. Zmiany w polityce prywatności DK Immofinance
Rozwój technologii internetowej, zmiany w ustawodawstwie w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój
firmy mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności firmy. O zmianach DK Immofinance powiadamia
użytkowników zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
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