
 

 

 

POLITYKA VISTA FINANCE Sp. z o.o. dotycząca Prywatności oraz plików COOKIES 

 

Niniejsza polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej (zwanej dalej „Witryną”), 

której operatorem jest  Vista Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Waryńskiego 28/42.  

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w 

plikach cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane   są w rządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania ze 

stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, 

czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny pliki cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest Vista Finance Sp. z o.o.. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) dostosowania zawartości stron internetowych Vista Finance Sp. z o.o. do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać 

urządzenie Użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 

indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron 

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

c) utrzymanie sesji Użytkownika Witryny (po zalogowaniu, jeżeli strona posiada taką funkcjonalność), 

dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła; 

5. Na stronach Witryny mogą znajdować się odwołania do innych stron internetowych, które 

stosują własne zasady zarządzania plikami cookies. Vista Finance Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności 

za zasady zarządzania , w tym wykorzystywanie plików cookies obowiązujące na stronach internetowych 

nie zarządzanych przez Vista Finance Sp. z o.o.. 

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:  

a. „sesyjne” (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

b. „stałe” (persistent cookies) - cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez 

czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

7. W celu sprawdzenia stosowanych w ramach serwisu plików cookies prosimy o przejście na stronę oraz 

podanie sprawdzanej domeny: www.webcookies.info  

8. W ramach Witryny mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. 

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach 

Witryny; 



 

 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w 

zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny; 

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 

internetowych Vista Finance Sp. z o.o.; 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i 

personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 

Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej 

dostosowanych do ich zainteresowań. 

 

9. Zgodnie z przyjętą praktyką większości stron internetowych, Vista Finance Sp. z o.o.  przechowuje 

zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Spółka zna publiczne adresy IP, z których 

użytkownicy przeglądają treści informacyjne Witryny. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez 

adresy URL. Znamy również: 

• czas nadejścia zapytania, 

• czas wysłania odpowiedzi, 

• nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy 

przejście do strony Vista Finance Sp. z o.o. nastąpiło przez odnośnik, 

• informacje o przeglądarce użytkownika. 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Vista Finance Sp. z o.o. z 

zastrzeżeniem, o którym mowa w ustępie 10. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Witryny, 

okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie 

przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.  

10. Pliki "cookies" na stronach Witryny co do zasady nie zbierają danych osobowych. Wyjątkiem od 

przedstawionych ww. punktach zasad jest korzystanie, tj. wypełnienie i wysłanie formularza 

kontaktowego W takim przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się ww. formularzu 

wprowadzane są przez osoby, których dane dotyczą i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych 

w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.  

11. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nie usuwanie. W 

wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza 

przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą 

dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać 

zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w 

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w 

urządzeniu użytkownika Witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

cookies w wybranych przeglądarkach internetowych znajdą Państwo pod poniższym adresami: 

a) Microsoft Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 



 

 

b) Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies 

c) Google Chrome: 

http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pl&answer=61416 

d) Urządzenia mobilne- sposób obsługi plików cookies w urządzeniach mobilnych determinuje 

producent oraz model wykorzystywanego urządzenia mobilnego. Zalecamy zapoznanie się z 

dokumentacją dotyczącą zarządzania prywatnością, udostępnianą na stronach internetowych przez 

producenta użytkowanego przez Państwa urządzenia mobilnego. 

 

Możecie Państwo wyłączyć cookies na tej stronie i na innych. Najłatwiejszym sposobem aby to uczynić, 

jest wyłączenie cookies w Państwa przeglądarce. Sugerujemy zapoznanie się z sekcją Pomocy w 

przeglądarce. Operator Witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na 

niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Vista Finance Sp. z o.o.  . 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny, wykorzystywane mogą być 

również przez współpracujących z operatorem Witryny reklamodawców oraz partnerów. 

Więcej informacji na temat plików cookies: 

www.aboutcookies.org  

www.whatarecookies.com 

 

GOOGLE ANALYTICS 

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej 

przez Google Inc.. Google Analytics ustawia liczbę cookies (domyślnie 4) w celu oceny korzystania z 

witryny i sporządzania raportów o aktywności na stronie. Google przechowuje informacje zebrane przez 

cookie na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje 

osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo, lub w przypadku gdy osoby te przetwarzają takie 

informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi 

przechowywanymi przez Google. 

Google Inc jest członkiem amerykańskiego programu Safe Harbor. Program ten pozwala na transfer 

danych z terytorium EOG do krajów, które są poza EOG bez konieczności wprowadzania umowy o 

transferze danych. Firmy, które zapiszą się do programu zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniej 

ochrony danych osobowych przekazywanych z Europy. Dane rejestracyjne Google Incs znajduje się na 

stronie: http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=10543. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat cookies utworzonych przez Google Analytics proszę odwiedzić 

stronę: 

http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html. 

Google tworzy również własne opt-out wtyczki, które można uzyskać na: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 



 

 

Oprócz cookies utworzonych przez Google Analytics, ten plugin utworzy sesję opartą na cookie (które 

wygasają po zamknięciu przeglądarki) zawierającym wartości “prawda” lub “fałsz”, odzwierciedlający 

wybór pozwalający lub nie na otrzymywanie cookiesów. 

 

INFORMOWANIE O ZMIANACH 

Dane mogą być aktualizowane. W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną 

odpowiednie modyfikacje do powyższych postanowień. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązki wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO, informujemy: 

 

Administrator danych osobowych 

 

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych, pozyskanych na potrzeby prowadzonej 

działalności jest Vista Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-650) przy ul. Waryńskiego 28 

lok 42., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000707347, NIP 5223106519, REGON 

368888049 

 

Dane kontaktowe administratora  - Vista Finance 

 

Z Vista Finance można się skontaktować: 

 telefonicznie pod numerem: 22 253 04 05 

 pod adresem biuro@vistafinance.pl 

 pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Vista Finance Sp. z o.o. ul. 

Waryńskiego 28 lok 42, 00-650 Warszawa 

 w biurze Vista Finance Sp. z o.o. przy ul. Waryńskiego 28 lok 42 w Warszawie 

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

osobowych 

 

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tzw. inspektora danych 

osobowych, z którym można się skontaktować: 

 telefonicznie pod numerem: 22 253 04 05 

 pod adresem abi@vistafinance.pl  

 pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Vista Finance Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 

28 lok 42, 00-650 Warszawa z dopiskiem: „Inspektor danych osobowych” 

Z inspektorem danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z 

przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych oraz korzystaniem przez Panią / Pana z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz 

prawnie uzasadnione interesy Vista Finance 

Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

 realizacji procesu pośrednictwa kredytowego, 

 sprawdzenia zdolności kredytowej, 

 przygotowania ofert kredytowania, 

 dystrybucji produktów finansowych i ubezpieczeniowych, 

 badania satysfakcji ze świadczenia usług dystrybucji, 

 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

 realizacji celów marketingowych, które obejmują przesyłanie informacji handlowych 

(Vista Finance przetwarza dane osobowe w celach marketingowych na podstawie Pani 

/ Pana zgody, Vista Finance ma prawo przetwarzać je na mocy przesłanki 

uzasadnionego interesu, z tym ,że jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody i 

zostanie ona cofnięta, to Vista Finance nie będzie dalej przetwarzało danych w celu 

marketingowym),  

 spełniania ciążących na Vista Finance obowiązków prawnych, 

 realizacji przez Vista Finance umów o współpracy na sprzedaż lub dystrybucję 

produktów i usług.  



 

 

Przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach jest niezbędne do realizacji naszego 

prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Kategorie odbiorców danych Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów: 

 które są upoważnione do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy i 

organy państwowe); 

 którym dane mogą być także przekazane na podstawie Pani / Pana zgody lub 

upoważnienia; 

 z którymi Vista Finance posiada podpisane umowy współpracy na sprzedaż lub 

dystrybucję produktów i usług; 

 z którymi Vista Finance posiada podpisane umowy na dostawę oprogramowania i 

systemów służących do przygotowania ofert oraz archiwizacji; 

 z którymi Vista Finance posiada podpisane umowy na pośrednictwo kredytowe lub 

ubezpieczeniowe; 

Vista Finance nie zleca wykonania żadnych usług lub zadań podmiotom zarejestrowanym 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w związku z czym dane osobowe nie są 

przekazywane poza EOG. 

Rodzaje przetwarzanych danych Vista Finance przetwarza dane związane z: 

 identyfikacją lub weryfikacją Pani / Pana (potwierdzenie tożsamości); 

 danymi dotyczącymi stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej  - również o osobach 

będących na utrzymaniu, wspólnym gospodarstwie domowym – na potrzeby badania 

zdolności kredytowej; 

 danymi finansowymi lub związanymi ze świadczeniem usług (dane związane ze 

świadczeniem danej usługi, sytuacją majątkową, finansową Pani / Pana, lub osób, 

których dana czynność dotyczy lub z którymi jest związana; 

 danymi odnoszącymi się do preferencji lub zachowań – są to dane analizowane i 

przekazywane, aby realizować daną usługę oraz przekazywane na mocy odpowiedniej 

zgody (np. na przekazywanie informacji 

Ponadto Vista Finance może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Panią / Pana, o ile 

nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach 

opisanych w tej informacji. 

Inne cele przetwarzania danych Vista Finance może przetwarzać dane również w innych drugorzędnych celach, jeżeli obydwa cele 

są ze sobą powiązane. Celami drugorzędnymi może być: 

 przeniesienie danych do archiwum, 

 audyty lub postępowania wyjaśniające, 

 wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej. 

Okres przechowywania danych Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

poszczególnych celów przetwarzania tj. w zakresie: 

 świadczenia usługi pośrednictwa finansowego – do momentu wygaśnięcia 

obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa; 

 badania satysfakcji ze świadczonych usług – do czasu wniesienia przez Panią / Pana 

sprzeciwu; 

 ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia 

roszczeń związanych ze świadczeniem usług lub roszczeń związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych albo wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu, 

 orzeczenia sądowego – do 10 lat do dnia wydania prawomocnego orzeczenia 

kończącego postępowanie; 

 zgody klienta – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie albo wniesienia przez 

Panią / Pana odwołania zgody. 

Powyższe okresy nie sumują się. Klient zawsze może wycofać wszystkie lub tylko niektóre 

zgody lub upoważnienia. 

Przysługujące prawa Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, 

uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. 

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Vista Finance lub inspektorem 

danych osobowych (dane kontaktowe zostały podane powyżej). 

Ma Pani / Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną 

danych osobowych (GIODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych 

osobowych narusza RODO. 

Prawo do sprzeciwu Ma Pani / Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych. 



 

 

Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani / Pana dane w celu lub celach, co do 

których sprzeciw został wyrażony. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się 

z Vista Finance lub inspektorem danych osobowych (dane kontaktowe zostały podane powyżej). 

Źródło pochodzenia danych i kategorie danych Dane osobowe niezbędne do niezbędne do prawidłowego świadczenia usług pośrednictwa 

kredytowego lub innych usług świadczonych przez Vista Finance zostały pozyskane, od osoby, 

której te dane dotyczą. 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych 

oraz konsekwencjach ich niepodania 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego świadczenia usług 

pośrednictwa kredytowego lub innych usług świadczonych przez Vista Finance. 

 

 

Niniejsza wersja Polityki VISTA FINANCE Sp. z o.o. dotyczącej Prywatności oraz plików COOKIES obowiązuje od 

dnia 23.05.2018 r. 

 


