
Polityka Prywatności i Polityka Cookies serwisy super-pozyczka.pl 
 
I. Postanowienia ogólne  
 
1. Serwis internetowy, zwany dalej Serwisem, działający pod adresem super-pozyczka.pl jest 
udostępniany Użytkownikom przez MalitaTM Tomasz Marczewski z siedzibą na ul. Jerzego 
Iwanowa-Szajnowicza 1/132 02-796 w Warszawie, NIP 9512386562, REGON 360394081, 
email: kontakt@super-pozyczka.pl.  
2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Świadczenie usług odbywa się na 
podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.  
3. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu. 
4. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, 
akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  
5. Informacje i materiały publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią one oferty złożonej w 
postaci elektronicznej. 
 
II. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  
 
1. Serwis – serwis internetowy super-pozyczka.pl oraz wszystkie jego podstrony zlokalizowane 
w domenie głównej i subdomenach.  
2. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych 
Użytkownika, stanowiący integralną część Regulaminu. 4 
3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która 
korzysta z Serwisu w sposób zgodny z Polityką Prywatności. 
4. Podmioty współpracujące - podmioty wskazane w zakładce https://super-pozyczka.pl/ lista-
podmiotów-wpsółpracujących.pdf z którymi Serwis współpracuje pośrednio lub bezpośrednio. 
 
 
 
III. Zbierane Dane i pliki Cookies 
 
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji 
zawartych w plikach cookies.  
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są danymi informatycznymi, w szczególności plikami 
tekstowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do 
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają m.in. takie informacje, jak 
nazwa strony internetowej, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny 
numer.  
3. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz 
uzyskuje do nich dostęp, jest operator Serwisu super-pozyczka.pl z siedzibą w Warszawie  
4. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:  

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika;  



b) optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu poprzez rozpoznanie 
urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony dostosowanej do jego indywidualnych 
potrzeb;  

c) tworzenia statystyk; 
d) utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu.  

5. W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies sesyjne i stałe. Cookies sesyjne są 
tymczasowo przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego 
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. 
Cookies stałe są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony 
w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  

a) niezbędne pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 
Serwisu; 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;  
c) wydajnościowe pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania 

ze stron internetowych Serwisu;  
d) funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu Serwisu;  
e) reklamowe pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści 

reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań. 
7. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych może domyślnie dopuszczać 
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w 
każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w taki sposób, aby 
blokować automatyczną ich obsługę plików lub informować o ich każdorazowym 
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są 
w ustawieniach przeglądarki internetowej.  
8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych Serwisu.  
9. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem 
Serwisu reklamodawców i partnerów.  
10. Serwis gromadzi logi serwera www przez operatora hostingowego H88 S.A. 
funkcjonującego pod adresem https://cyberfolks.pl/ 
11. Więcej informacji na temat plików cookies jest dostępnych pod adresem 
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w pomocy przeglądarki internetowej. 
 
IV. Przetwarzanie danych  
 
1. MalitaTM Tomasz Marczewski z siedzibą na ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 1/132 02-796 
w Warszawie, NIP 9512386562, REGON 360394081 szanuje prawo do prywatności 
Użytkowników, działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”); 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  
2. Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony o 
podanie dotyczących go danych osobowych w zakresie:  



a) formularza kontaktowego: imię,adres email, treść wiadomości formularza  
b) zapisu n newsletter: adres-email 

3. Podanie danych wskazanych w formularzach jest dobrowolne. W zakresie zgody 
Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych lub otrzymywania 
informacji handlowej zgoda ta może być w każdym momencie odwołana. Użytkownik w 
każdym momencie ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych poprzez napisanie 
wiadomości mailowej z prośbą o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
4. Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystywane w 
następujących celach: przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit b. RODO na podstawie żądania Użytkownika do komunikacji z Użytkownikiem w 
celach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania od Administratora lub jego 
Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) zgodnie z art. 6 ust. 
1 lit. a RODO na podstawie zgody Użytkownika wysyłki kampanii email. 
5. Dane Użytkownika zostaną przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu 
przetwarzania bądź do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie przez użytkownika. 
 
 
 
V. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika  
 
1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, 
Polityką Prywatności w sposób nienaruszający osobistych i majątkowych praw innych osób. 
Zakazuje się umieszczenia Użytkownikowi w Serwisie treści naruszających przepisy prawa.  
2. Użytkownik może korzystać z Serwisu tylko użytek prywatny. Nie dopuszcza się 
wykorzystania materiałów i informacji zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych.  
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za fakt korzystania przez Użytkownika z Serwisu w 
sposób sprzeczny z postanowieniami Polityki Prywatności oraz naruszeniem przepisów prawa 
lub praw osób trzecich.  
4. Użytkownik ma prawo powiadomić Serwis o każdym przypadku naruszenia jego praw oraz o 
jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Polityce Prywatności.  
5. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, 
usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usług. 
 
VI. Obowiązki i odpowiedzialność Serwisu  
 
1. Serwis zapewnia Użytkownikom bezpłatny dostęp do zamieszczanych w Serwisie informacji 
i materiałów.  
2. Informacje publikowane w Serwisie nie stanowią czynności doradztwa finansowego lub 
inwestycyjnego.  
3. Informacje, porady i jakiekolwiek inne informacje publikowane w Serwisie nie są oficjalną 
wykładnią prawa.  
4. Serwis nie odpowiada za szkody będące następstwem nieumiejętnego korzystania z 
zawartości Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania 
Podmiotów współpracujących, z którymi zawarto umowy za pośrednictwem Serwisu. 



5. Informacje i materiały na stronach Serwisu pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł lub od 
Pomiotów współpracujących. Serwis podejmuje starania, żeby prezentowane informacje były 
aktualne, dokładne i poprawne merytorycznie.  
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, jak i działania Podmiotów 
współpracujących naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.  
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą być spowodowane wadliwym 
działaniem systemu transmisji.  
8. Usługodawca nie jest Stroną umowy, która może być zawarta na podstawie 
opublikowanych informacji przez Użytkownika i Podmiot współpracujący i nie ponosi 
odpowiedzialności za niewykonaniu lub nienależyte wykonanie tej umowy przez którąkolwiek 
z jej Stron. 
 
 
 
VI. Kontakt 
 

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności i Polityką Cookies należy 
kierować na adres Serwisu: kontakt@super-pozyczka.pl. 

 
VII. Postanowienia końcowe  
 
1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r. 
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