Polityka Prywatności Serwisu Saverium.pl
Niniejsza Polityka Prywatności reguluje sposób, w jaki LVS Brokers Sp. z o. o., z siedzibą
w Poznaniu, ul. Dalemińska 8B, 61-614 Poznań, nr KRS 0000759418, nr wpisu do Rejestru
Pośredników Kredytowych RPK028139, nr wpisu do Rejestru Pośredników Kredytowych
RPK028139 (“LVS Brokers” lub “My”) przetwarza dane osobowe użytkowników
(„Użytkownik”, „Użytkownicy” lub „Ty”) korzystających z usług pośrednictwa w udzielaniu
kredytów dla konsumentów, świadczonych przez LVS Brokers za pośrednictwem serwisu
https://www.Saverium.pl, jak również innych użytkowników serwisu internetowego
https://www.Saverium.pl (usługi i serwis internetowy dalej łącznie zwane będą „Saverium”).
Składając wniosek o kredyt konsumencki (dalej: „Wniosek”) upoważniasz Nas do
przetwarzania podanych we Wniosku danych osobowych. Twoje dane zawarte we Wniosku
będą następnie udostępnione kredytodawcom - kredytodawcom lub instytucjom
pożyczkowym współpracującym z LVS Brokers („Kredytodawcy”) w celu przedstawienia
przygotowanej dla Ciebie jednej lub kilku ofert kredytów. Składając Wniosek upoważniasz
LVS i Kredytodawców do wystąpienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do
odpowiednich rejestrów (biur informacji gospodarczych, biur informacji kredytowych,
Związku Banków Polskich) prowadzonych przez podmioty trzecie, wymaganych dla
prawidłowej oceny i weryfikacji złożonego przez Ciebie Wniosku oraz wyrażasz zgodę na
przekazywanie przez Kredytodawcę informacji o wywiązywaniu się przez Ciebie ze
zobowiązań.
Proszę miej na uwadze, że niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do
korzystania przez Użytkownika z Saverium i przetwarzania danych osobowych przez LVS
Brokers. Zanim skorzystasz z pożyczki, kredytu lub innych usług świadczonych przez
Kredytodawców, zalecamy zapoznanie się z ich zasadami przetwarzania danych osobowych.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Kredytodawców znajdziesz
w poniższych linkach:
https://www.lendon.pl/o-nas/polityka-prywatnosci
https://www.extraportfel.pl/polityka-prywatnosci
https://www.hapipozyczki.pl/polityka-prywatnosci
https://taktofinanse.pl/polityka-prywatnosc-cookies
https://www.loanme.pl/pp
https://admin.pozyczkaplus.pl/p/Polityka_Prywatnosci_i_Cookies_pozyczkaplus.pl_25.05.2018.pdf
https://admin.smartpozyczka.pl/images/2020-0629_Polityka%20Prywatnosci_Smartpozyczka_2020.pdf
https://www.netcredit.pl/support/questions/polityka-prywatnosci/
https://www.fellowfinance.pl/ogolne-warunki/polityka-prywatnosci
https://provemacredit.pl/dokumenty/Polityka_Prywatnosci.pdf
https://www.aasapolska.pl/polityka-prywatnosci
https://www.euroloan.pl/informacje/polityka-prywatnosci
https://axi-card.pl/rodo
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https://profimo.pl/dokumenty/polityka-prywatnosci
https://supergrosz.pl/polityka-prywatnosci
https://solven.pl/consents/privacy-policy
https://polozyczka.pl/consents/20191028-privacy-policy
https://miloan.pl/documents/polityka-prywatnosci
https://kredytok.pl/polityka-prywatnosci/

I.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Saverium prowadzonego pod adresem
https://www.Saverium.pl jest LVS Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dalemińska 8B,
61-614 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000759418, NIP: 9721296774, REGON: 381909235, kapitał
zakładowy 50.000,00 zł, wpisana do Rejestru Pośredników Kredytowych pod numerem
RPK028139;
Obsługa klienta: kontakt@Saverium.pl
W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się pisemnie lub na adres
e-mail: kontakt@saverium.pl
II.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane podane przez Ciebie we Wniosku lub za pośrednictwem
innych formularzy dostępnych w ramach Saverium w celach opisanych poniżej oraz w zgodzie
z obowiązującym prawem, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 24 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”). W szczególności, przetwarzamy
następujące dane:


Imiona i nazwiska oraz nazwisko panieńskie matki



Numer PESEL



Numer i serię dowodu tożsamości



Numer NIP



Adres



Numer(y) telefonu



Adres e-mail



Obywatelstwo

2



Stan cywilny



Wykształcenie



Liczba osób pozostających na utrzymaniu



Informacja o byciu osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem
rodziny lub współpracownikiem takiej osoby



Informacje o zatrudnieniu, w tym wynagrodzeniu



Stanowisko



Konta bankowe



Informacje o poprzednich pożyczkach i kredytach, w tym kwota pozostała do spłaty
i wysokość miesięcznych zobowiązań



Karty bankowe i kredytowe



Dane o przychodach i wydatkach



Rodzaj wnioskowanego kredytu



Produkty finansowe i kredyty, o które Użytkownik się ubiega (wnioskowana kwota, cel
i okres spłaty pożyczki)



Informacje o zaległościach płatniczych

Możemy również gromadzić dane przeglądania, w sytuacji gdy Użytkownik korzysta
z Saverium. Dane przeglądania mogą obejmować nazwę przeglądarki, typ komputera, czas
i datę odwiedzin przez użytkowników, adres IP, wykorzystywany system operacyjny i dane
dostawcy usług internetowych a także inne podobne informacje o charakterze technicznym.
Wprawdzie zwykle nie łączymy danych przeglądania z Twoimi danymi osobowymi, jednak
czasami mogą one pozwalać na identyfikację Twojej osoby.
III.

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci prawidłowego skorzystania
z Saverium, stanowiącego usługę pośrednictwa w udzielaniu kredytów (na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b) RODO), co obejmuje poszukiwanie odpowiednich dla Użytkownika ofert
kredytów, dostarczanie Kredytodawcom danych wymaganych dla prawidłowej oceny
i weryfikacji Twojego Wniosku oraz przedstawianie ofert Kredytodawców, a także
utrzymywanie kont klientów w ramach Saverium.
Ponadto, możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu LVS Brokers gdzie celem i prawnie uzasadnionym interesem jest: (art.
6 ust. 1 lit f) RODO):
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świadczenie usług obsługi klienta;



identyfikacja klientów;



weryfikacja czy dane przesłane we Wniosku są prawidłowe;



zbieranie opinii Użytkowników o serwisie i świadczonych usługach i rozwój Saverium;



cele analityczne i statystyczne;



marketing naszych produktów i usług lub produktów i usług naszych partnerów za
pośrednictwem e-maili, wiadomości tekstowych, poczty, telefonu i innych środków
komunikowania;



obsługa reklamacji, rozstrzyganie sporów, ewentualne dochodzenia lub obrona przed
roszczeniami;



zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług.

Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu zapewnienia zgodności Naszych
działań z wymaganiami ustawowymi, do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani (art.
6 ust. 1 lit. c) RODO).
Informacje handlowe dotyczące usług Saverium lub podmiotów trzecich przesyłane za
pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
w szczególności za pośrednictwem e-mali lub z wykorzystaniem telefonów komórkowych
będą przesyłane do Użytkowników po uzyskaniu odrębnej, uprzedniej, odwoływalnej
i dobrowolnej zgody takiego Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych tą drogą.
Na wypadek, gdyby Użytkownik zamierzał zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości
e-mail od Saverium zawierających informacje handlowe, na końcu każdego z takich e-maili
zamieszczamy szczegółową instrukcję wskazującą jak dokonać rezygnacji z otrzymywania
dalszej korespondencji tego typu.
IV.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Ze względu na rodzaj świadczonych przez Nas usług, w celu szybkiego rozpatrzenia Wniosku
oraz zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, dane osobowe Użytkownika będą
podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie oznacza, że dane podane we Wniosku będą
podlegały ocenie pod kątem tego, który z Kredytodawców posiada ofertę dopasowaną do
potrzeb i możliwości Użytkownika. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie jest niezbędne do wykonania przez Nas umowy (art. 22 ust. 2 a) RODO).
V.

Okres przetwarzania danych
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Przechowujemy dane osobowe, tak długo jak długo jest to niezbędne dla celów opisanych
w niniejszej Polityce Prywatności lub tak długo jak wymagają tego od Nas obowiązujące
przepisy prawa. Po tym, jak dane osobowe przestają być niezbędne dla realizacji wskazanych
w zdaniu poprzednim celów, usuwamy te dane najszybciej, jak tylko jest to możliwe. Proszę
miej na uwadze, że obowiązujące przepisy mogą od nas wymagać przechowywania Twoich
danych, również po rozwiązaniu umowy zawartej pomiędzy Nami a Tobą. Zawsze jednak dane
są przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń tak by LVS Brokers mogła dochodzić
lub bronić się przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, są one przetwarzane nie
dłużej niż do jej wycofania.
Odwiedzenie serwisu internetowego Saverium, nie powoduje gromadzenia Twoich danych
osobowych, chyba że udostępnisz Nam dane dobrowolnie (np. poprzez złożenie Wniosku).
Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie
konieczne dla skorzystania z usług świadczonych przez Nas za pośrednictwem serwisu
Saverium. Niepodanie odpowiednich danych osobowych może uniemożliwić korzystanie
z usług za pośrednictwem Saverium.
VI.

Udostępnianie Danych i Odbiorcy Danych

Dane osobowe zawarte we Wniosku możemy udostępniać Kredytodawcom w celu oceny
i weryfikacji Twojego Wniosku (na zasadzie ograniczonego dostępu tzw. zasada „need to
know”).
W przypadku otrzymania od Użytkownika zgody na przetwarzanie danych przez
Kredytodawców w celach marketingowych możemy również udostępnić im dane kontaktowe
Użytkownika.
Możemy korzystać z usług podmiotów trzecich w celu zapewnienia możliwości świadczenia
usług za pośrednictwem Saverium lub administrowania działaniami powiązanymi z serwisem
Saverium (usługi te będą świadczone w naszym imieniu), takich jak dostawcy systemów i usług
informatycznych. Możemy powierzać tym podmiotom Twoje dane, jednak jedynie w celach
wskazanych w zdaniu poprzedzającym.
Możemy również udostępniać dane osobowe, organom władzy publicznej, jeżeli będziemy do
tego zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz do biur informacji
gospodarczych.
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Możemy również przekazywać informacje na Twój temat spółkom z naszej grupy, spółkom
zależnym i powiązanym, jak i kolejnym właścicielom/operatorom serwisu Saverium w sytuacji,
gdy serwis Saverium, Nasza spółka, Nasze akcje lub aktywa zostaną nabyte przez inne
podmioty lub w razie połączenia się z innym podmiotem, restrukturyzacji lub ogłoszenia
upadłości lub innych form reorganizacji Naszej działalności.
Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w jakimkolwiek kraju, w którym działamy
lub w którym posiadamy pracowników lud dostawców usług lub przekazywać te dane do
takiego kraju, w tym do krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Jednak takie przetwarzanie lub przekazywanie danych do innego kraju będzie
prowadzone zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi przepisami prawa. W przypadkach, gdy
poziom ochrony danych osobowych w danym kraju nie został oceniony przez Komisję
Europejską jako odpowiedni, zapewniamy odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych
w sposób wymagany przez obowiązujące przepisy, zawierając odpowiednie umowy lub
stosując inne środki, przykładowo stosując standardowe klauzule ochrony danych w razie
przekazywania danych do państw trzecich, przyjęte przez Komisję Europejską. Jeżeli chciałbyś
dowiedzieć się więcej na temat międzynarodowych transferów dotyczących Twoich danych
osobowych, możesz skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych
powyżej.
VII.

Bezpieczeństwo Danych

Stosujemy, zgodne z obowiązującymi standardami branżowymi, techniczne i organizacyjne
środki zabezpieczenia danych, a także wielopoziomowe procedury bezpieczeństwa w celu
ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych i ich ochrony, w szczególności ochrony
przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub niezgodną z prawem modyfikacją.
Podane przez Ciebie za pośrednictwem serwisu Saverium dane osobowe są szyfrowane
z wykorzystaniem SSL. Jedynie wybrani i upoważnieni pracownicy mają dostęp do zbiorów
danych osobowych LVS Brokers, na zasadzie ograniczonego dostępu (tzn. na zasadzie ścisłych
potrzeb, tzw. zasada „need to know”). Wszyscy nasi kontrahenci również są zobowiązani do
stosowania środków ochrony danych zgodnych z obowiązującymi standardami branżowymi,
jeżeli przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu. Inne środki ochrony obejmują,
odpowiednio, firewall’e, bezpieczne urządzenia i systemy kontroli dostępu.
VIII.

Twoje Prawa

Masz prawo do uzyskania informacji na temat tego, jakie Twoje dane osobowe są przez Nas
przetwarzane, na pisemne żądanie przesłane do nas na adres wskazany powyżej. Po
otrzymaniu żądania, dostarczymy Ci dane w powszechnie używanym i nadającym się do
odczytu maszynowego formacie, zawsze jeżeli będzie to możliwe.
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Masz również prawo do żądania dostępu, sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania przetwarzania Twoich danych osobowych poprzez skontaktowanie się z nami
z wykorzystaniem danych adresowych wskazanych powyżej.
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, z przyczyn
związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących danych
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych
przepisów.
Masz również prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Możesz również w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie od Nas drogą
elektroniczną wszelkich materiałów marketingu bezpośredniego poprzez kliknięcie
w odpowiedni link zamieszczony na końcu każdego materiału marketingowego otrzymanego
od Nas i wybranie opcji nieotrzymywania takich materiałów w przyszłości.
Wycofanie zgody na przetwarzanie, wniesienie sprzeciwu oraz wycofanie zgody na
otrzymywanie materiałów marketingowych może być dokonane pisemnie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznie na adres wskazany powyżej.
Masz prawo do otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
oraz żądać przesłania ich innemu administratorowi jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody lub na podstawie umowy.
W przypadku gdy uważasz, że przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się
w sposób niezgodny z prawem i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, możesz
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX.

Polityka Plików Cookies

Saverium może używać plików cookies i innych zgodnych ze standardami branżowymi
technologii takich jak pixel tagi, lokalne obiekty udostępnione (Local Shared Objects, Flash
cookies), znaki nawigacyjne (web beacons) w celu polepszenia doświadczeń Użytkownika
i doskonalenia oferowanych usług internetowych.
Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na urządzeniu końcowym
Użytkownika w celu gromadzenia danych, zawierający informacje o zachowaniu Użytkownika
(wykorzystywanych przeglądarkach, odwiedzanych stronach etc.). Pixel tagi i znaki
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nawigacyjne (web beacons) stanowią niewielkie graficzne elementy umieszczone w ramach
serwisu Saverium pozwalające Nam na ustalenie, czy podjąłeś określone działania.
Saverium może również zawierać reklamy dostarczane przez podmioty trzecie, które również
mogą przesyłać pliki cookies na Twoje urządzenie (tzw. „Cookies podmiotów trzecich”)
w związku z czym, Twoje działania online na stronach internetowych podmiotów trzecich lub
w odniesieniu do innych usług online mogą być śledzone dla celów reklamowych. Cookies
podmiotów trzecich są regulowane przez odrębne polityki prywatności.
Pliki cookies wykorzystywane są w ramach Saverium, w celu:
a. dostosowania zawartości Saverium do preferencji i indywidualnych potrzeb
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu; w szczególności rozpoznawania
urządzenia Użytkownika i zapewnienia odpowiedniego wyświetlania stron
internetowych Saverium;
b. poznania i zrozumienia sposobów korzystania z Saverium przez Użytkowników i osoby
odwiedzające strony serwisu, tworzenia statystyk, w celu ulepszania struktury
i zawartości serwisu;
c. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu i uniknięcia
każdorazowego wpisywania przez Użytkownika loginu i hasła;

konieczności

d. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego
preferencji.
W ramach serwisu Saverium wykorzystujemy następujące rodzaje cookies:


“stałe pliki cookies” („persistent cookies”) – są to pliki przechowywane w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika;



“sesyjne pliki cookies” (“session cookies”) – są to pliki przechowywane w urządzeniu
końcowym Użytkownika, które są automatycznie usuwane w razie wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej) lub wyłączenia urządzenia końcowego;



„cookies podmiotów trzecich” (“third party” cookies) – są to pliki przechowywane na
urządzeniu końcowym, należące do podmiotów współpracujących z LVS Brokers. Te
pliki cookies pozwalają na dostosowanie przekazów reklamowych do preferencji
i zachowania Użytkownika lub pozwalają na mierzenie efektywności działań
reklamowych.

Korzystając z naszego serwisu musisz złożyć oświadczenie o zgodzie na stosowane pliki cookies
lub w przypadku braku zgody jesteś odsyłany do ustawień by ustawić Twoją przeglądarkę
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internetową, w taki sposób aby automatycznie blokowała pliki cookies lub je usuwała. Możesz
też ustawić powiadomienia o umieszczaniu plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym.
Jeżeli jednak dokonasz takich ustawień, niektóre elementy serwisu Saverium mogą nie
funkcjonować poprawnie. Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat plików
cookies i tego jak nimi zarządzać (np. jak je kasować lub blokować), rekomendujemy
zapoznanie się z informacjami udostępnianymi przez poszczególnych dostawców
przeglądarek (np. Firefox). W przypadku lokalnych obiektów udostępnionych (Local Shared
Objects), możesz zapobiec ich przechowywaniu stosując się do instrukcji firmy Adobe
dostępnej pod adresem http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-sharedobjects-flash.html.
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