
Klauzula informacyjna FinTech Poland  
 

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 13 Rozporządzenia 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) (RODO) informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja na rzecz innowacji finansowych 
FinTech Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 1, 02-796 Warszawa, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
Fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000588844, REGON 363095315, NIP: 9512401801 (dalej 
Fundacja).  

2. Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody w celu przesyłania 
komunikacji zgodnej z celami statutowymi Fundacji.  

3. Fundacja przetwarza następujące dane osobowe:  
a. imię, 
b. nazwisko, 
c. adres e-mail.  

4. Fundacja nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 i 10 
RODO.  

5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres do czasu cofnięcia zgody.  
6. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez Fundację, ponadto 

przysługuje Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez 
Fundację prawo: 

a. dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są 
przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych,  

b. uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemu 
wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu 
komputerowego formacie, 

c. sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,  
d. usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa prawna 

przetwarzania tych danych (zgoda została cofnięta) albo jeżeli dane osobowe były 
przetwarzane niezgodnie z prawem, 

e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o 
zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

f. zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez Fundację do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych,  

7. Cofnięcie zgody, żądanie wykonania uprawnień wskazanych w pkt 6.a-e., jak również wszelkie inne 
pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych mogą być składane w formie: 
             a.    elektronicznej – na adres info@fintechpoland.com, 
             b.    pisemnie – na adres ul. Migdałowa 1, 02-796 Warszawa.  
8. Fundacja może powierzać lub udostępniać Państwa dane partnerom i podmiotom, przy 
wykorzystaniu których utrzymywane są domeny i usługi Fundacji lub wysyłane informacje handlowe.  
 
Polityka prywatności 
Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki 
dotyczące Twoich danych osobowych i jak potraktujemy to. Odwiedzając naszą stronę internetową i 
korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej polityce. 
 
 



Ciasteczka 
Nasza witryna internetowa może wykorzystywać pliki cookie, aby odróżnić Cię od innych 
użytkowników naszej witryny. Pomaga nam to zapewnić prawidłowe wyświetlenie podczas 
przeglądania naszej strony internetowej, a także pozwala nam ulepszać naszą stronę. 
Pliki cookie to informacje, które witryna internetowa przesyła na dysk twardy komputera w celu 
prowadzenia dokumentacji. Pliki cookie mogą zwiększyć użyteczność Internetu, przechowując 
informacje o Twoich preferencjach w danej witrynie, takie jak: jako osobiste strony preferencji. 
Korzystanie z plików cookie jest standardem branżowym, a większość witryn korzysta z nich w celu 
zapewnienia przydatnych funkcji klienci. Pliki cookie same w sobie nie identyfikują osobiście 
użytkowników, chociaż identyfikują użytkownika komputer. Większość przeglądarek domyślnie 
akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, możesz ustawić swoje, aby odrzucać pliki cookie. Jednak możesz nie 
być w stanie w pełni wyświetlić naszej strony. 


