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KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane jako „RODO"), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurodebt EU spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, NIP: 6182186461, REGON: 387015071
(dalej jako „Administrator”). Możecie Państwo skontaktować się z nami przez adres e-mail:
info@eurodebt.eu, telefonicznie pod numerem: +48 22 266 24 88 lub listownie na adres siedziby.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
email: inspektor@eurodebt.eu, formularz kontaktowy pod adresem: https://eurodebt.eu/kontakt/
w zakładce „kontakt” lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Dane otrzymywane są od Pani/Pana Partnerów Biznesowych, Kontrahentów bądź Klientów
Administratora, a także pozyskiwane są z publicznie dostępnych rejestrów, takich jak
w szczególności CEiDG, KRS, GUS i inne w zakresie danych publicznie dostępnych, w tym
poprzez ich przekazywanie bądź udostępnianie przez wyspecjalizowane spółki prowadzące bazy
danych przedsiębiorców, a także z Pani/Pana stron internetowych.
4. Zakres przetwarzanych danych jest następujący:
a.
b.
c.
d.

imię i nazwisko,
Numer Identyfikacji Podatkowej
adres prowadzenia działalności gospodarczej,
informacje o ewentualnych zadłużeniach lub opóźnieniach w płatnościach.

5. Pani/Pana dane są przetwarzane w prawnie usprawiedliwionym celu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO), tj. zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, badania
wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i oceny ryzyka transakcji handlowych. Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie
praw Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji
wyżej wskazanych celów, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. Poza tym okres przechowywania wynika również
z ustawowych okresów przedawnienia, które to okresy są szczegółowo wskazane w ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2

Eurodebt.Eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7. W związku z realizacją usług Administrator przekazywał będzie pozyskane dane osobowe
zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę
systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty
świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe oraz podmiotom powiązanym
z Administratorem – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym
organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu
o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
9. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się
od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Administrator zawsze informuje o zamiarze
przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Pani/Pana dane osobowe
przekazywane będą poza EOG tylko, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego
stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,
c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy.
10. Nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.
11. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może
zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Po
wniesieniu sprzeciwu Administrator nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba
że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami.
13. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-0300, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

