Mając na względzie dyspozycję art. 14 ust. 1 i 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)
Corpus Iuris Inwestycje sp. z o.o. (wierzyciel), z siedzibą w Warszawie, ul. Generała
Józefa Bema 83, 01-233 Warszawa, poniżej przekazuje informacje dotyczące przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Corpus Iuris Inwestycje sp. z
o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Generała Józefa Bema 83, 01-233 Warszawa (CII)

Dane kontaktowe

Z CII można się skontaktować telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 339 68 30 lub
pisemnie pod adresem ul. Generała Józefa Bema 83 (5 piętro), 01-233 Warszawa.

Inspektor ochrony
danych

Cele przetwarzania
oraz podstawa
prawna przetwarzania

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować poprzez e-mail:
daneosobowe@cii.com.pl, lub pisemnie pod adresem ul. Generała Józefa Bema 83
(5 piętro), 01-233 Warszawa.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez CII w celach:
•

•

•

•

•

Okres, przez który
dane będą
przechowywane

związanych z zarządzaniem wierzytelnościami (w szczególności w celu
dochodzenia wierzytelności, monitorowania i obsługi spłaty zadłużenia oraz
wyceny wierzytelności i jej obrotem, przeprowadzania restrukturyzacji lub
procesu ugodowego) - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na
dochodzeniu roszczeń;
poinformowania o zamiarze przekazania informacji o zadłużeniu do biur
informacji gospodarczej - podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
rozpatrywania potencjalnych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze oraz prawnie uzasadniony interes
administratora danych, polegający na możliwości obrony przez potencjalnymi
roszczeniami;
archiwalnych (dowodowych) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego
prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie informacji w celu obrony
przed ewentualnymi zarzutami i twierdzeniami;
rachunkowych (księgowych), związanych z rozliczaniem należności
podatkowych oraz poprawnością prowadzenia ksiąg rachunkowych –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność
przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CII przez okres niezbędny do
realizacji wskazanych powyżej celów:
•
•

•
•

dla celów związanych z zarządzaniem wierzytelnościami – do czasu
wygaśnięcia zobowiązania;
dla celów poinformowania o zamiarze przekazania informacji o zadłużeniu
do biur informacji gospodarczej – do czasu wypełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa;
dla celów rozpatrywania reklamacji – do momentu przedawnienia Pani/Pana
potencjalnych roszczeń;
dla celów archiwalnych (dowodowych) - do momentu przedawnienia
potencjalnych roszczeń;

•

Kategorie
pozyskanych danych
osobowych

Źródło pochodzenia
danych osobowych
Odbiorcy danych

dla celów rachunkowych (księgowych) - do momentu wygaśnięcia
obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
CII pozyskał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
•
Imiona i nazwisko / Nazwa firmy
•
Adresy (w tym adres zamieszkania, adres korespondencyjny)
•
Nr telefonów
•
Nr PESEL
•
NIP/REGON
•
Wysokość i specyfikacja zadłużenia
•
data urodzenia,
•
adres e-mail,
•
numer telefonu,
•
dane o Pani/Pana sytuacji majątkowej,
•
dane dot. postępowania sądowego,
•
dane udostępnione w postępowaniu windykacyjnym.
CII pozyskał Pani/Pana dane osobowe od zbywców wierzytelności.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez CII:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
Prawa osoby, której
dane dotyczą

podmiotom świadczącym na zlecenie CII usługi skanowania, archiwizowania
i niszczenia dokumentów, zajmującym się obsługą wydruków masowych,
a także w zakresie w jakim jest to dozwolone prawem - wzbogacaniem baz
danych oraz wywiadem gospodarczym;
podmiotom świadczącym na zlecenie CII usługi informatyczne, doradcze,
audytowe, księgowe, marketingowe;
firmom pocztowym i kurierskim;
biegłym rewidentom w związku z przeprowadzanym audytem;
podmiotom współdziałającym z CII przy procesach odzyskiwania należności;
podmiotom współpracującym z CII w zakresie obsługi komunikacji
z klientami;
Komisji Nadzoru Finansowego;
biurom informacji gospodarczej;
podmiotom zajmującym się publikowaniem zaproszeń do negocjacji w celu
sprzedaży wierzytelności.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu,
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

