ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
1.

Administrator Danych Osobowych (ADO) – dane kontaktowe.
1.1.
1.2.

Administratorem Danych Osobowych jest Grzegorz Wódkowski.
Dane kontaktowe ADO są następujące:
Nazwa:
Refinanse Grzegorz Wódkowski
Adres:
ul. Dworcowa 45/4, 85-009 Bydgoszcz
NIP:
953-234-04-68
REGON:
093032170
Telefon:
52/ 321 95 75
E-Mail:
biuro@refinanse.pl
1.3.
ADO nie powołuje Inspektora Ochrony Danych (IOD).
1.4.
ADO przetwarza dane osobowe jako jedyny administrator. W procesie przetwarzania danych
osobowych nie przewiduje się występowania współadministratora danych osobowych.
2.

Rodzaj zbieranych danych osobowych.

2.1.

2.2.
3.

ADO przetwarza Państwa dane osobowe: dane kontaktowe, numer PESEL, numer i seria dowodu
osobistego lub paszportu, firmowe, w tym numer rachunku bankowego, rejestrowe, w tym numer
NIP, numer REGON, numer KRS, a także dotyczące wierzytelności osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców, w tym przekazane Refinanse
dokumenty dotyczące wierzytelności, w szczególności: opis stanu faktycznego, faktury, noty
odsetkowe, noty obciążeniowe, wezwania do zapłaty i inne.
ADO informuje osobę, której dane dotyczą o charakterze pobieranych danych osobowych oraz celu
ich przetwarzania, na etapie poprzedzającym ich zebranie, w drodze informacji pisemnej.

Cele przetwarzania danych osobowych.
3.1.
3.2.

ADO przetwarza dane osobowe w ściśle określonym celu, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
ADO przetwarza dane osobowe w celu odzyskiwania wierzytelności poprzez działania pozasądowe
oraz sądowe oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej ADO.
ADO przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas wynikający z przepisów prawa oraz celu
przetwarzania.

3.3.

Nadto, dane wierzycieli ADO może przetwarzać po realizacji umowy na wykonanie windykacji
wierzytelności, o ile wierzyciel wyrazi na to pisemną zgodę, na potrzeby przyszłej współpracy z
Refinanse, a niezależnie od zgody wierzyciela, także przez okres nie dłuższy niż okres
przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową przez Refinanse i wierzyciela lub okres
niezbędny dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowego.
4.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

5.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przewidujący przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody
danej osoby fizycznej.
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przewidujący przetwarzanie danych osobowych ze względu na
niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osobą, której dane osobowe są przetwarzane.
art. 6 ust. 1 lit. d) RODO przewidujący przetwarzanie danych osobowych ze względu na
niezbędność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przewidujący przetwarzanie danych osobowych ze względu na
niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią. Interesem tym w przypadku przetwarzania danych
osobowych jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń klientów Refinanse (wierzycieli).

Prawa osób, których dane są przetwarzane.
Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że posiadam następujące prawa względem podanych przeze
mnie danych osobowych:
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a) Dobrowolność podania danych osobowych
Osoba, wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych czyni to całkowicie dobrowolnie, zaś
osoba, która pragnie ją wyrazić nie działa pod jakąkolwiek formą przymusu.
b) Prawo wycofania zgody
Osoba, wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo wycofać ją w każdym
momencie, jednak jej późniejsze wycofanie nie wpłynie negatywnie na czynności, które zostaną podjęte
po jej wyrażeniu a przed jej cofnięciem, z tego prawa można skorzystać poprzez wysłanie żądania na
piśmie na adres ADO. Jednakże prawo cofnięcia zgody nie będzie skuteczne wykonane, jeśli Państwa
dane będą przetwarzane także na innej podstawie prawnej niż zgoda wskazanej w pkt 4.
c) Prawo do modyfikacji danych osobowych
Osoba, wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych może w każdym momencie dokonać ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
d) Prawo do przenoszenia danych osobowych
Osoba, wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych może w każdym momencie żądać, aby
otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane osobowe, które je dotyczą.
Osoba ta ma również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze
strony ADO. Jeżeli jest to technicznie możliwe ma także prawo żądać, aby ADO przesłał wskazane
dane osobowe innemu administratorowi bezpośrednio.
e) Prawo do usunięcia danych osobowych
Osoba, wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych może w każdym momencie zgłosić
żądanie usunięcia jej danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć, z
poniższym zastrzeżeniem.
Prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w sytuacji, w której przetwarzanie danych
osobowych oparte jest na podstawie prawnej innej niż zgoda osoby, której dane są przetwarzane
(zgodnie z pkt 4.). Nadto prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w zakresie, w jakim
przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z prawnego obowiązku lub do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) Prawo do wniesienia skargi
Osoba, wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych może w dowolnym momencie wnieść
skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.

Działając w imieniu własnym, składając własnoręczny podpis, wyrażam niniejszym dobrowolną, świadomą oraz
wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby.
………………………………….
(podpis)

Działając w imieniu własnym składając własnoręczny podpis, wyrażam nadto niniejszym dobrowolną,
świadomą oraz wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby także po realizacji
umowy na wykonanie windykacji wierzytelności, na potrzeby przyszłej współpracy z Refinanse. [w przypadku
braku zgody należy przekreślić]
………………………………….
(podpis)
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Ponadto, oświadczam, że:
 wyrażając niniejszą zgodę jestem świadomy tego, iż mam prawo wycofać ją w każdym
momencie, jednak jej późniejsze wycofanie nie wpłynie negatywnie na czynności, które
zostaną podjęte po jej wyrażeniu a przed jej cofnięciem, z tego prawa mogę skorzystać
poprzez wysłanie żądania na piśmie lub e-mailowo;
 wyrażam niniejszą zgodę po uzyskaniu informacji, iż przysługuje mi prawo wglądu do moich
danych osobowych, a także ich poprawiania lub uzupełniania, z tego prawa mogę skorzystać
poprzez wysłanie żądania na piśmie lub e-mailowo;
 wyrażam niniejszą zgodę będąc świadomym, iż podane przeze mnie dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Powyższej zgody udzielam na rzecz ADO wskazanego wyżej.
Potwierdzam dobrowolność przekazania powyższych danych oraz ich prawidłowość i kompletność
poniższym podpisem
………………………………….
(podpis)

_______________________________________________________________________________
Adres:
Bydgoszcz 85-009
ul. Dworcowa 45
NIP: 953-234-04-68 Regon: 093032170
Nr konta: Credit Agricole Bank Polska S.A 47194010763047939900000000
e-mail: biuro@refinanse.pl, strona: www.refinanse.pl

Dział Obsługi Klienta:
52/321-95-75, 52/366-17-25
Dział prawny:
52/321-95-10, 321-95-75
Fax: 52/321-67-25
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