
 1 

 
                     ORAZ POLITYKA COOKIES W SERWISIE EPEER („SE   S”) 

 
 

§1  nformacje  gólne. 
 
epeer sp. z o.o. nieustannie dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności 
Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady 
zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez 
epeer sp. z o.o. 
 
W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania 
niniejszej Polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
przetwarzania Danych Osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką, 
ponieważ wyjaśnia ona nasze podejście i praktyki związane z ochroną Danych Osobowych.  
 

§ 2 Definicje. 
 
 lekrod w  olityce jest mowa o: 
 
Danych Osobowych – dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, tj. m.in. informacje, 
które (w oderwaniu od innych lub w połączeniu z innymi posiadanymi przez epeer sp. z o.o. 
informacjami) umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej; 
 
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 
 
Serwisie – Stronę; 
 
Stronie – strona internetowa www.epeer.pl 
 
Umowie Ramowej – rozumie się przez to Ramową Umowę Pożyczki, zawieraną przez epeer z 
Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu; 
 
Użytkowniku – rozumie się przez to osobę odwiedzającą Serwis, osobę zamierzającą 
korzystad lub korzystającą z usług epeer, w tym zawierającą z epeer Umowę Ramową, 
zarówno obecnie, jak i w przyszłości; 
 
epeer – rozumie się przez to epeer sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy Alei Bolesława 
Krzywoustego 4/1, 40-870 Katowice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000773801, NIP 
9542802137, REGON 382664184, i z kapitałem zakładowym w wysokości 235 300 zł. 
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§3 Zakres danych zbieranych przez epeer. 
 
Użytkownik, który chce założyd konto w Serwisie, zgodnie z regulaminem dostępnym pod 
adresem www.epeer.pl powinien podad jedynie swój adres e-mail oraz hasło do konta w 
Serwisie. 
 
Użytkownik, który chce zaaplikowad o pożyczkę w epeer musi założyd konto w Serwisie 
poprzez podanie adresu e-mail i hasła do konta w Serwisie. Aby złożyd wniosek o pożyczkę w 
epeer, należy podad następujące dane: 
 

1. dane identyfikacyjne: imię, drugie imię (jeśli zostało nadane), nazwisko, numer PESE , 
serię i numer dowodu osobistego, data wydania i ważności dowodu osobistego, stan 
cywilny oraz wykształcenie, nazwisko panieoskie matki 

2. adres zamieszkania, adres zameldowania, adres korespondencyjny, numer telefonu 
komórkowego oraz adres poczty elektronicznej, 

3. numer rachunku bankowego, SWIFT Banku. 
 
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z pełni usług 
oferowanych przez epeer, tj. wnioskowania o finansowanie celem uzyskania oferty pożyczki. 
 
Dane Osobowe, takie jak imię, drugie imię (jeśli zostało nadane), nazwisko, numer PESE , 
serię i numer dowodu osobistego, data wydania i ważności dowodu osobistego, stan cywilny 
oraz wykształcenie, nazwisko panieoskie matki, adres zamieszkania, adres zameldowania, 
adres korespondencyjny, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej, 
numer rachunku bankowego, SWIFT Banku, są Danymi Osobowymi, których podanie przez 
Użytkownika jest niezbędne, aby epeer moógł świadczyd względem Użytkownika usługi 
drogą elektroniczną w zakresie udzielenia finansowania. 
 
W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udzielenia finansowania niezbędne 
może byd również pozyskanie Danych Osobowych od innych podmiotów, w tym danych z 
Biura Informacji Kredytowej S.A., biur informacji gospodarczej, Algolytics  Agorai, 
Complementics, eContext,  Krajowy Rejestr Długów BIG, BIG InfoMonitor, ERIF Biuro 
Informacji Gospodarczej, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), DługiInfo, Krajowa 
Informacja Długów Telekomunikacyjnych, Justtag group oraz z bazy Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 
Brak wskazania niezbędnych, dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie 
udzielenia finansowania Danych Osobowych, może wiązad się z niemożliwością świadczenia 
tych usług względem Użytkownika. 
 
Cookies.   
W przypadku złożenia przez Użytkownika wniosku o pożyczkę w epeer, epeer zbiera Dane 
Osobowe Użytkownika w zakresie IP Użytkownika, typu i wersji systemu operacyjnego czy 
przeglądarki, ustawieo strefy czasowej, typu i wersji wtyczek do przeglądarki, czasu i miejsca 
wizyt w Serwisie czy informacji o odwiedzanych stronach. 
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 goda może zostad odwołana przez Użytkownika w każdym czasie, zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej RODO. 
 

§4 Kto jest administratorem i inspektorem Danych Osobowych? 
 

Administratorem Danych Osobowych podanych przez Użytkownika jest epeer. epeer 
powołała inspektora ochrony danych – Maciej Jarząb.   inspektorem ochrony danych można 
się kontaktowad we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 
 
Kontakt z inspektorem ochrony danych może nastąpid poprzez: 
e-mail: dane.osobowe@epeer.pl 
 

§5   jakim celu przetwarzamy dane Użytkowników? 
 
Dane Osobowe Użytkowników, przetwarzane są przez epeer w celu prowadzenia Serwisu, a 
w szczególności: 

a) podjęcia niezbędnych działao przed zawarciem Umowy Ramowej; jeżeli jest to 
konieczne do realizacji Ramowej Umowy Pożyczki,  

b) świadczenia dostępnych za pośrednictwem Serwisu usług; 
c) weryfikacji tożsamości Użytkownika, który zamierza zawrzed Ramową Umowę 

Pożyczki, a także jego wiarygodności finansowej i wypłacalności (analiza 
zdolności kredytowej); 

d) marketingu usług świadczonych przez epeer, w tym przesyłania tzw. 
Newsletterów; 

e) obsługi procesu rejestracji w Serwisie, tj. jednorazowej czynności, polegającej 
na założeniu przez Użytkownika konta Użytkownika, dokonanej z 
wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez epeer na 
stronie Serwisu, logowania do konta Użytkownika, ewentualnego 
dochodzenia roszczeo, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z 
usług świadczonych drogą elektroniczną, zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania Serwisu, tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, 
tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu, dostosowania Serwisu do 
potrzeb Użytkowników, obsługi reklamacji, tworzenia profilu Użytkownika na 
podstawie dotychczasowej historii; 

f) przeciwdziałania przestępstwom i wyłudzeniom, w tym oszustwom i praniu 
pieniędzy; 

g) ochrony przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzenia postępowao 
sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,  

h) zapewnienie rozliczalności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych 
i) dostosowania Serwisu do potrzeb osób niebędących jego klientami oraz 

Użytkowników, 
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j) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych 
drogą elektroniczną, a także 

k) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu. 
 
epeer stosuje prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na 
ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie 
funkcjonalności tych usług. 
 

§6 Na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników? 
 
epeer przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu podjęcia niezbędnych działao jeszcze 
przed zawarciem Umowy Ramowej z Użytkownikiem, a następnie w celu realizacji samej 
Umowy Ramowej, której stroną jest Użytkownik. Nadto, epeer przetwarza Dane Osobowe 
Użytkowników w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie, o którym mowa 
w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
 
W związku z wynikającą z przepisów prawa koniecznością dokonywania przez epeer oceny 
zdolności kredytowej Użytkowników, Użytkownik, który wypełni wniosek o pożyczkę, 
proszony jest o wyrażenie zgody na weryfikację jego zdolności kredytowej w ERIF Biurze 
Informacji Gospodarczej S.A., Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej 
S.A., Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej S.A. oraz Biurze Informacji Gospodarczej 
Infomonitor S.A., oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A. z wnioskiem o udzielenie 
informacji. Dane Użytkownika zostaną również zweryfikowane w publicznej bazie Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przetwarzanie, o którym mowa w 
niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
 
Użytkownik jest również proszony o wyrażenie zgody na przekazywanie pozytywnych 
informacji do biur informacji gospodarczej. W tym zakresie Dane Osobowe Użytkownika 
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jednakże, negatywne informacje o 
Użytkowniku są przez epeer przekazywane do biur informacji gospodarczej na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu epeer. epper przetwarza więc Dane Osobowe w tym celu 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 
W uzasadnionym interesie epeer leży przeciwdziałanie ewentualnym wyłudzeniom, dlatego 
też w celu przeprowadzenia stosownej weryfikacji Użytkowników, epeer będzie przetwarzad 
Dane Osobowe Użytkowników, przekazując je do analizy do Agorai, Complementics, 
eContext. oraz przetwarzad Dane Osobowe Użytkowników pozyskane od podmiotów 
określonych w § 3 niniejszej polityki prywatności, w celu dokonania ich analizy oraz 
przekazywad Dane Osobowe do analizy do biur informacji gospodarczej oraz uczestników 
Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, wskazanych poniżej. Przetwarzanie, o którym 
mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 
W związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dane 
Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (dane właściciela rachunku bankowego) 
mogą zostad zweryfikowane przez partnerów biznesowych epeer sp. z o.o. na co Użytkownik 
wyraża zgodę. 
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W związku z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo 
telekomunikacyjne oraz gdy Użytkownik udzieli zgodę, na adres e-mail lub numer telefonu 
podane przez Użytkownika lub pozyskane za zgodą Użytkownika z innych źródeł, mogą byd 
wysyłane informacje handlowe lub nawiązywany kontakt telefoniczny w celu przedłożenia 
oferty dla Użytkownika, względem działao podejmowanych przez epeer w ramach jego 
marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów 
wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeo koocowych (jak w szczególności telefon, 
serwer, komputer). W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane będą przetwarzane 
przez epeer na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 
epeer będzie dokonywał przetwarzania pozyskanych Danych Osobowych od osób trzecich 
wyłącznie w celach udzielenia finansowania, potencjalnej windykacji i celach 
marketingowych względem Użytkowników Strony. 
 
W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, Dane Osobowe Użytkownika mogą służyd 
do tworzenia jego profilu (profilowanie danych), na podstawie dotychczasowej historii: jego 
aktywności w Serwisie, oceny zdolności kredytowej oraz korzystania przez Użytkownika z 
usług oferowanych przez epeer, a profil ten będzie wykorzystywany do analiz i 
przygotowania oferty produktowej. W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane te 
będą przetwarzane przez epeer na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto epeer 
podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w zakresie oceny zdolności kredytowej i 
przeciwdziałania wyłudzeniom. Analiza ta jest elementem weryfikacji złożonego wniosku o 
pożyczkę i ma wpływ na decyzję kredytową podejmowaną przez epeer. 
 
Dane Osobowe Użytkownika w zakresie jego aktywności w Serwisie mogą byd 
monitorowane. W tym zakresie przetwarzanie będzie odbywad się na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO. 
 
W przypadku braku spłaty zobowiązania wynikającego z Umowy Ramowej, epeer jest 
uprawniony do pozyskania Danych Osobowych w zakresie adresu korespondencyjnego, 
adresu e-mail oraz numeru telefonu ze źródeł zewnętrznych wymienionych w § 6 niniejszej 
Polityki Prywatności. Przetwarzanie to będzie wykonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO. 
 
epeer przetwarzad będzie również Dane Osobowe, w celu wykonania obowiązków 
prawnych, w tym w szczególności, wykonania zobowiązao wynikających z ustawy o 
rachunkowości oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu. W celu, o którym mowa w niniejszym akapicie, dane te będą przetwarzane przez 
epeer na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
 

§7  rzez jaki okres przetwarzamy dane Użytkowników? 
 
Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej: 

a) dane zawarte w umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeo 

wynikających z umowy; 

b) dokumenty rozliczeniowe (w tym umowy) - księgi i związane z ich prowadzeniem 

dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. 
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przez okres 5 lat od zakooczenia roku kalendarzowego w którym upłynął termin 

płatności podatku, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. 

c) dokumenty związane z rękojmią - dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą 

przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji. 

d) dane dla celów marketingowych:  

a. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na wykorzystanie 

środków komunikacji elektronicznej – do czasu jej wycofania lub złożenia 

sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w zależności od tego które 

ze zdarzeo nastąpi wcześniej; 

b. w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu 

– do czasu wniesienia sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na 

podstawie zgody – do czasu jej wycofania. 

e) dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez czas 

prowadzenia sprawy z wykorzystaniem formularza, jednakże nie dłużej niż przez 

okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności, chyba że zostanie wniesiony 

sprzeciwu co do przetwarzania. 

f) dane przetwarzane dla celów statystycznych - przez czas posiadania podstawy 

prawnej do przetwarzania danych innej niż cele statystyczne, po odpadnięciu 

podstawy prawnej przetwarzania dane osobowe dla celów statystycznych nie są 

przetwarzane. 

g) Dane przetwarzane na potrzeby dochodzenia roszczeo i/lub związane z roszczeniami: 

a. do czasu upływu terminu dochodzenia roszczeo i obrony przez roszczeniami 

wynikającego z konkretnego stosunku prawnego będącego jego podstawą; 

b. w przypadku okresów przechowywania regulowanych przez przepisy prawa – 

przez wskazane tam okresy.  

 
W przypadku gdy epeer występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej 
drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne) osobie, która wyraziła 
dobrowolną zgodę, przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody. W tym celu należy wysład  
wiadomośd  na adres biuro@epeer.pl  
 

§8 Jakie są uprawnienia Użytkowników dotyczące ich Danych  sobowych? 
 
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: 
 
prawo dostępu do danych - czyli prawo zwrócenia się do epeer z zapytaniem, czy 
przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika, a także zażądanie informacji m.in. na temat 
celów przetwarzania Danych Osobowych oraz osób trzecich, którym epeer przekazuje Dane 
Osobowe Użytkownika. Aby uzyskad dostęp do przechowywanych przez epeer informacji, 
skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce 
„Kontakt” na naszej Stronie. Nasz plik informacji o Użytkowniku jest zazwyczaj udostępniany 
w terminie miesiąca od otrzymania tego żądania. 
 
prawo żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, art. 18 RODO) 

mailto:biuro@epeer.pl
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Sprostowanie (art. 16 RODO).  Użytkownik posiadający u nas konto, może żądad 
sprostowania i aktualizacji nieprawidłowych lub niekompletnych Danych Osobowych. 
poprzez zgłoszenie mailowe na adres biuro@epeer.pl, gdzie po odpowiedniej weryfikacji 
dane zostaną sprostowane. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych istnieje prawo 
żądania od epeer sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia 
(jeżeli są niekompletne).  
Ograniczone przetwarzanie danych osobowych (art. 18 RODO) - do czasu rozpatrzenia 
zgłoszenia uniemożliwimy korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których 
korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. epeer nie 
będzie też wysład żadnych komunikatów, w tym marketingowych.  
 
Usunięcie danych -prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) 
Użytkownik może również żądad usunięcia Danych Osobowych, jeżeli:  
 

(i) nie są one niezbędne do celów, dla których były zbierane i przetwarzane,  
(ii) została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie,  
(iii) są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź  
(iv) konieczne jest ich usuniecie w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.  

 
Ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może żądad, jeśli:  

(i) kwestionuje ich prawidłowośd,  
(ii) kwestionuje zgodnośd ich przetwarzania z prawem,  
(iii) kwestionuje istnienie celu i potrzeby ich przetwarzania bądź  
(iv) wniósł sprzeciw względem ich przetwarzania. W celu przekazania dyspozycji w 

zakresie aktualizacji Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub ich 
usunięcia, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych 
zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej Stronie; 

 
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub 
wycofaniem zgody, epeer może zachowad pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do 
celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo. Dotyczy to w szczególności danych 
osobowych obejmujących: imię, nazwisko, PESE , nr dowodu osobistego, adres e-mail, 
historia obsługi pożyczki, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz 
roszczeo związanych z korzystaniem z naszych usług.  
 
prawo wniesienia sprzeciwu - Użytkownik ma prawo wnieśd sprzeciw do epeer w zakresie, 
w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 
interesu epeer, w tym profilowania (np. przesyłania spersonalizowanych ofert). Użytkownik 
ma również prawo sprzeciwid się wszelkim wynikom przetwarzania danych, które naruszają 
jego prawa i które są prowadzone wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów. W 
celu wniesienia sprzeciwu skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych 
zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej Stronie; 
 
prawo wycofania zgody - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych 
jest zgoda Użytkownika, Użytkownik ma prawo jej wycofania w dowolnym czasie. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
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podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody skontaktuj się z nami, 
korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej Stronie; 
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak 
uniemożliwid dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem 
możemy świadczyd jedynie za zgodą (np. Udostępnianie danych). Podstawa prawna: art. 7 
ust. 3 RODO. Aby skorzystad z powyższych praw, należy kierowad wnioski na adres email 
biuro@epeer.pl  
 
prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim Dane Osobowe Użytkownika są 
przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody 
Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia Danych Osobowych, tj. do 
otrzymania od Epper Danych Osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie Użytkownika dane te mogą 
zostad przesłane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie 
dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu skorzystania z prawa 
przenoszenia Danych Osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych 
zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej Stronie. Nasz plik informacji zw. z 
przeniesieniem danych jest zazwyczaj udostępniany w ciągu miesiąca od otrzymania tego 
żądania. Jeżeli żądanie ma skomplikowany charakter podmiot danych skierował dużą liczbę 
żądao, administrator czas udzielenia odpowiedzi może wydłużyd o kolejne 2 miesiące, 
jednakże w takim wypadku jest zobowiązany do przekazania takiej informacji osobie 
fizycznej w terminie pierwszego miesiąca licząc od momentu wpłynięcia żądania. Musi 
również w takim wypadku podad przyczyny wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi 
(por. art. 12 ust. 3 RODO). 
 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Użytkownikowi przysługuje również 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych 
Osobowych. 
 
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub 
wycofaniem zgody, epeer może zachowad pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do 
celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo. Dotyczy to w szczególności danych 
osobowych obejmujących: imię, nazwisko, PESE , nr dowodu osobistego, adres e-mail, 
historia obsługi pożyczki, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz 
roszczeo związanych z korzystaniem z naszych usług. 
 
 im są odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Dane  sobowe? 
 
Dane Osobowe Użytkowników mogą byd udostępniane następującym kategoriom odbiorców 
danych: podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej epeer, podmiotom 
świadczącym usługi związane z weryfikacją tożsamości i oceną zdolności kredytowej, biurom 
informacji gospodarczej, podmiotom przyjmujących płatnośd od Użytkownika w imieniu 
epeer, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, windykacyjne, marketingowe, 
analityczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług 
technologicznych i informatycznych działającym na rzecz epeer. 
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Dane Osobowe Użytkowników mogą byd udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 
żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru 
sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Do przetwarzania danych Użytkowników w pewnym stopniu epeer korzystad będzie z 
wyspecjalizowanych usługodawców. Są oni starannie przez nas dobierani i regularnie 
monitorowani. Na podstawie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych, mogą 
oni przetwarzad dane osobowe wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i ściśle według 
naszych wytycznych. 
 

§9 Jak zabezpieczamy Dane Osobowe? 
 
epeer stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia 
poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia 
danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. epeer stosuje również 
środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby 
nieuprawnione Danych Osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie, a przede 
wszystkim szyfrowane połączenie SS . 
 
epeer wdrożył i utrzymuje system ochrony Danych Osobowych, mający na celu zapewnienie 
najwyższych standardów ochrony Danych Osobowych Użytkowników. 
 
Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierowad na adres e-
mail: biuro@epeer.pl 
 


