
Informacja o przetwarzaniu danych przez Votum Finance Help sp. z o.o.

Zgodnie z przepisami 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 (dalej RODO), informujemy, że:

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Votum Finance Help sp. z o.o. siedzibą
we Wrocławiu, 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000168270.

b. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: iod@votum-fh.pl.

c. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO) w celach prezentowania telefonicznie treści marketingowych dotyczących
produktów i usług oferowanych przez Votum Finance Help sp. z o.o. i/lub otrzymywania drogą
elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług
oferowanych przez Votum Finance Help sp. z o.o.

d. Źródłem danych jest Helpfind sp. z o.o. z/s w Ostrowie Wielkopolskim.
e. Zakres przekazanych danych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

miejscowość/kod pocztowy oraz informację o możliwości przedstawienia oferty Spółki.
f. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne.

g. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej przez
Panią/Pana zgody.

h. Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz złożyć sprzeciw wobec
przetwarzania danych w celach marketingowych.

i. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowane w rozumieniu art. 20 RODO.

j. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


