KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB ZADŁUŻONYCH W ZAKRESIE ZADŁUŻEŃ OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PRETORIUS
NA ZLECENIE (INKASO)
Zgodnie z 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 danych), zwanego dalej RODO,
informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Wierzyciel, tj. podmiot, który przekazał do PRETORIUS Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000213146, NIP 95916-39-743, Regon: 292887710 (dalej: Pretorius) zlecenie obsługi zadłużenia. Dane Wierzyciela (Administratora danych
osobowych), na którego zlecenie działa Pretorius znajdują się w treści pisma kierowanego przez Pretorius do osoby zadłużonej,
w którym zawarte są informacje dotyczące możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z RODO i uzyskania
szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z tym
Wierzycielem (Administratorem danych osobowych).
Podmiot przetwarzający dane w celu obsługi zadłużenia w imieniu Administratora
Podmiotem uprawnionym do zarządzania wierzytelnością i obsługi zadłużenia w imieniu Wierzyciela (Administratora danych
osobowych) jest Pretorius. Dane Pretorius: PRETORIUS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, Sąd Rejonowy w
Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000213146, NIP 959-16-39-743, Regon: 292887710. Pretorius przetwarza dane
osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Wierzycielem (Administratorem danych osobowych).
Inspektor Ochrony Danych w Pretorius
Pretorius wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem korespondencyjnym:
PRETORIUS Sp. z o.o. Inspektor Danych Osobowych 25-528 Kielce ul. Zagnańska 61 lub pod adresem poczty elektronicznej
e-mail: iod@pretorius.pl, w celu uzyskania informacji o danych Wierzyciela, na którego zlecenie działa Pretorius w celu
skorzystania z uprawnień wynikających z RODO i uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych
bezpośrednio od Wierzyciela jako Administratora danych osobowych lub przekazania żądań/wniosków za pośrednictwem
Pretorius do Wierzyciela jako Administratora.
Cele przetwarzania danych przez Pretorius w celu obsługi zadłużenia w imieniu Administratora
Dane te przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 (dalej: RODO) z uwagi na niezbędność ich przetwarzania dla celów
prawnie uzasadnionego interesu Wierzyciela (Administratora danych osobowych), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c. RODO dla
wypełnienia obowiązku prawnego Wierzyciela (Administratora danych osobowych) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b. RODO dla
wykonania umowy zawartej przez Pretorius z Wierzycielem (Administratorem danych osobowych). Dane osobowe przetwarzane
są w celu zarządzania wierzytelnościami i obsługi zadłużenia w szczególności w zakresie danych: identyfikacyjnych (imię
i nazwisko osób reprezentujących kontrahenta, nazwę przedsiębiorcy / przedsiębiorstwa, numer PESEL, NIP, REGON, KRS),
adresowych (adres zamieszkania, adres siedziby, adres korespondencyjny), kontaktowych (numer telefonu, adres poczty
internetowej), informacji o zadłużeniu.
Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe
Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały powierzone do przetwarzania, nie
dłuższy, niż obowiązywanie umowy przetwarzania danych zawartej z Wierzycielem (Administratorem danych osobowych) lub
celów wynikających z przepisów prawa, np. do czasu zaspokojenia roszczeń wierzyciela lub do upływu okresu przechowywania
danych dla celów podatkowych, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Prawa osób, których dane dotyczą
W każdej chwili mogą Pan/Pani/Państwo skorzystać z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii tych
danych, sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani/Państwa danych, w tym profilowania,
niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z Wierzycielem (Administratorem danych osobowych) lub z Inspektorem
Danych Osobowych w Pretorius w celu uzyskania informacji o danych Wierzyciela, na którego zlecenie działa Pretorius w celu
skorzystania z uprawnień wynikających z RODO i uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych
bezpośrednio od Wierzyciela jako Administratora danych osobowych lub przekazania żądań/wniosków za pośrednictwem
Pretorius do Wierzyciela jako Administratora.
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z obowiązującym prawem przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wnoszenie reklamacji
Jeżeli chce Pan/Pani/Państwo wnieść reklamację dotyczącą traktowania przez nas Pana/Pani/Państwa danych osobowych lub
skorzystać z któregokolwiek ze wskazanych wyżej praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem
wiadomości e-mail: iod@pretorius.pl lub pocztą na adres: PRETORIUS Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych ul. Zagnańska 61
25-528 Kielce.
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