
Polityka prywatności strony internetowej 
odzyskajkredyt.com 
 
W niniejszej Polityce prywatności chcemy w zrozumiały i przystępny sposób wyjaśnić jak 
przetwarzamy Wasze dane osobowe czyli jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy 
oraz wykorzystujemy dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową 
odzyskajkredyt.com, określić w jaki sposób umożliwiamy realizację Twoich praw odnośnie ich 
przetwarzania, a także określić sposoby ochrony Twojej prywatności. 
 
Leones Sp. z o.o. dbając o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów 
oraz osób odwiedzających stronę internetową odzyskajkredyt.com zobowiązuje się stosować 
najwyższe standardy zabezpieczeń oraz zapewniać przejrzystość procesów przetwarzania 
dokonywanego przez Spółkę. 
  

Kto jest Administratorem Twoich danych? 
 

Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem odpowiedzialnym za Twoje 
dane jest Leones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dęblinie, ul. 
Warszawska 70 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000458724, NIP: 5060112099, REGON: 0615466823 (dalej 
także jako Spółka). 
 
Z Administratorem Twoich danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych możesz skontaktować się za pośrednictwem wiadomości email wysłanej 
na adres: biuro@leones.net.pl 
  

Jakie dane osobowe gromadzimy za 
pośrednictwem strony internetowej 
odzyskajkredyt.com? 

 
W celu skorzystania ze strony internetowej odzyskajkredyt.com nie jesteś obowiązany do 
podawania żadnych danych osobowych. Jedyne informacje, które są zbierane w sposób 
automatyczny to informacje zawarte w plikach Cookies. Wszelkie informacje dotyczące 
gromadzenia i wykorzystywania, a także możliwości wyłączenia w ustawieniach Twojej 
przeglądarki obsługi plików Cookies przez stronę internetową odzyskajkredyt.com znajdują się 
w Polityce plików Cookies dostępnej na odzyskajkredyt.com/dokumenty/Leones-polityka-
cookies.pdf. 
 
Za pośrednictwem strony internetowej mogą być jednak gromadzone dane osobowe 
udostępnione przez Ciebie w sposób dobrowolny i tylko jeżeli wyrazisz na to swoją zgodę. 
Niektóre funkcjonalności strony wymagają bowiem podania przez Ciebie dodatkowych 
informacji, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych oraz zapoznania się z przygotowaną 
klauzulą informacyjną. 
 
Za pośrednictwem strony internetowej nigdy nie będą pozyskiwane dane osobowe 
szczególnych kategorii. 
  

 



Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania 
 

Dane gromadzone za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane są w następujących 
celach: 

1. identyfikacji nadawcy i skontaktowania się z Tobą w celu obsługi żądania lub 
odpowiedzi na zadane pytanie w wypadku skorzystania przez Ciebie z elektronicznego 
formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej odzyskajkredyt.com 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażonej przez Ciebie zgody przez okres 
obowiązywania zgody; 

2. realizacji usługi Newslettera i udzielania informacji m.in. o zmianach przepisów, 
ważnych wyrokach, praktyce stosowania prawa, a także wydarzeniach dotyczących 
bieżących zagadnień prawnych, gospodarczych oraz działalności Leones Sp. z o.o., w 
tym informacji o usługach i rozwiązaniach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli 
wyrażenia przez Ciebie zgody do czasu wycofania zgody na otrzymywanie 
Newslettera; 

3. utrzymywania komunikacji i związanej z nią ustaleniem, dochodzeniem lub obroną 
przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO będącym realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Leones Sp. z o.o. 
 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do identyfikacji tożsamości osoby 
korzystającej z formularza kontaktowego lub formularza zapisu do Newslettera oraz 
odpowiedzi na przesłane zapytania lub żądania. 
Żadne informacje mające charakter oferty lub charakter marketingowy nie będą przekazywane 
użytkownikom strony internetowej odzyskajkredyt.com bez ich uprzedniej zgody i wyraźnego 
życzenia otrzymywanie tego rodzaju treści. 
  

Udostępnianie danych osobowych 
 

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony internetowej mogą być przekazywane 
podmiotom, z udziałem których Leones Sp. z o.o. realizuje wskazane powyżej cele, w 
szczególności: 

1. podmiotowi obsługującemu infrastrukturę IT systemów informatycznych Leones Sp. z 
o.o. oraz strony internetowej; 

2. podmiotom współpracującym w związku ze świadczeniem przez Leones Sp. z o.o. 
usług prawniczych np. adwokatom, radcom prawnym; 

3. organom administracji publicznej w ramach posiadanych przez nie uprawnień. 
 

Twoje dane nie są przekazywane przez Spółkę do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowej. 
  

Bezpieczeństwo danych osobowych 
 

Spółka dokłada wszelkich starań, aby gromadzone dane osobowe były należycie 
zabezpieczone przed ich utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem, zmianą, ujawnieniem lub 
udostępnieniem. 
  

Prawa podmiotów danych 
 

Wszystkie osoby, których dane są przetwarzane przez Spółkę mają następujące prawa: 
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych; 



2. prawo do sprostowania danych nieprawidłowych, w tym do uzupełnienia 
niekompletnych danych osobowych również poprzez złożenie dodatkowego 
oświadczenia; 

3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); 
4. prawo do ograniczenia przetwarzania; 
5. prawo do przeniesienia danych, w tym do przeniesienia danych bezpośrednio do 

innego administratora; 
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych; 
7. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
 

W każdym momencie możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa zgłaszając odpowiednie 
żądanie do Administratora danych za pośrednictwem adresu email: biuro@leones.net.pl, 
korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej 
odzyskajkredyt.com lub wysyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny Leones Sp. z o.o. 
Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie niezwłocznie po jego otrzymaniu. 
Zgłoszenie powinno zawierać Twoje dane teleadresowe, abyśmy przed rozpoznaniem żądania 
mogli ustalić i w razie konieczności potwierdzić Twoją tożsamość. Leones Sp. z o.o. dokłada 
szczególnej staranności w celu uprzedniej weryfikacji osób, które zgłaszają żądania realizacji 
praw mogących mieć nieodwracalny skutek na przetwarzane dane osobowe. 
 
Jeśli uważasz, że naruszone zostały zasady ochrony danych osobowych, możesz także 
wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 
dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym. 
  

Zmiana Polityki prywatności 
 

Leones Sp. z o.o. ma prawo aktualizować zapisy zawarte w Polityce prywatności w sytuacji 
zmiany sposobów przetwarzania Twoich danych osobowych lub w przypadku zmian w 
obowiązującym prawie. Wszelkie zmiany w zapisach niniejszej Polityki zostaną niezwłocznie 
opublikowane na stronie internetowej odzyskajkredyt.com. 
  

Kontakt ze Spółką 
 

We wszystkich sprawach związanych z niniejszą Polityką, w sprawie ochrony Twoich danych 
osobowych przetwarzanych przez Leones Sp. z o.o. oraz w przypadku jakichkolwiek 
problemów lub sugestii co do działania naszej strony internetowej zapraszamy do kontaktu ze 
Spółą korzystając z adresu email: biuro@leones.net.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: 
Leones Sp. z o.o. ul. Warszawska 70, 08-530 Dęblin. 
 

 


