POLITYKA PLIKÓW COOKIES SOLVEN FINANCE SP. Z O.O
§1
Pojęcia
Pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym
paragrafie:
1) Konto –konto Użytkownika w Serwisie;
2) Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia 2016/679, tj. informacje
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowanej osoby fizycznej (tj. osoby, której
dane dotyczą);
3) Polityka plików cookies–Polityk plików cookies SOLVEN Finance sp. z o.o.
4) Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
5) Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym: https://polozyczka.pl/
ze wszystkimi podstronami;
6) Spółkalub SOLVEN– Spółka działającą pod firmą SOLVEN Finance sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie ul. al. Wojska Polskiego 62, 70-477 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000610849, NIP: 8522619866, REGON: 364187350, o kapitale zakładowym 5.000.000,00
złotych;
7) Umowa –umowa pożyczki zawierana przez Użytkownika z SOLVEN;
8) Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę zawarcia Umowy
pożyczki ze Spółką.
§2
Informacje ogólne
1. Operatorem Serwisu jest SOLVEN Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Szczecinie, al. Wojska Polskiego 62, 70-477 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w
Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000610849, NIP: 852 261 98 66, REGON:
364187350.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:
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a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka");
c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl S.A.,
funkcjonującego pod adresem www www.home.pl.
§3
Informacje w formularzach
1.
2.
3.
4.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
Serwis może zapisać także informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Dane w formularzu nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, np. w celu zawarcia umowy pożyczki lub kontaktu handlowego.
5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym
niektóre usługi, w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej
domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących
płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
§4
Informacje o Plikach cookies
1. Serwis korzysta z Plików cookies.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"
(sessioncookies) oraz "stałe" (persistentcookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
"Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"
(sessioncookies) oraz "stałe" (persistentcookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
"Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
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§5
Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu
zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania;
b) czas wysłania odpowiedzi;
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
f) informacje o przeglądarce użytkownika;
g) informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
§6
Udostępnianie danych
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym
organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z treści żądania.
4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Pliki Cookies do Urządzenia
Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może
dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
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 Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania Plików "cookies" w opisanym w niniejszej
polityce celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień oprogramowania zainstalowanego w
urządzeniu tj. wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub aplikacji w sposób
uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili
może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania
prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.
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§7
Postanowienia końcowe
1. Polityka plikówcookiesw niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 18 maja 2018 r.
2. SOLVEN zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki plików cookies, o zmianach tych
poinformuje Uczestników 7 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany będą mogły być
wprowadzone w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności SOLVEN oraz
zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności
SOLVEN na skutek wydanych decyzji administracyjnych, wytycznych lub innych zaleceń przez
organy administracji publicznej, orzeczeń wydanych przez sądy powszechne i sądy
administracyjne;
b) zmiany rodzaju lub formy udzielanych przez SOLVEN Pożyczek.
3. Informacja o zmianie Polityki plików cookieszostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez
SOLVEN nowej treści Polityki plików cookiesna stronie Serwisu ze wskazaniem daty, od której
obowiązuje zmieniona treść Polityki plików cookies.
4. Do stosunków prawnych powstałych przed wejściem w życie nowej Polityki plików cookiesstosuje
się dotychczas obowiązującą Politykę plików cookies.
5. W sprawach nieuregulowanych w Polityce plików cookiesi mają zastosowanie postanowienia
Regulaminu serwisu SOLVEN Finance sp. z o.o. oraz Polityki prywatności SOLVEN Finance sp. z
o.o., Umowy pożyczki oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
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