Mając na względzie dyspozycję art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, ul.
Próżna 9, 00-107 Warszawa reprezentowany przez Kancelarię Corpus Iuris Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje Panią /
Pana, iż:
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna
9, 00-107 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email daneosobowe@gci.pl lub pisemnie na adres ul. Gen. J. Bema 83, 01-233 Warszawa.
Pani / Pana dane osobowe zostały pozyskane przez administratora od poprzedniego
wierzyciela, w związku z przelewem wierzytelności przeciwko Pani/Panu.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan
skontaktować poprzez e-mail: iodotfi@ipopema.pl lub pisemnie na adres, ul. Próżna 9, 00107 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Wierzyciel pozyskał następujące kategorie Pani / Pana danych: dane identyfikacyjne, dane
adresowe i kontaktowe, dane o przedmiocie i wysokości zadłużenia, dane o Pani/Pana
sytuacji majątkowej, dane dot. postępowania sądowego i jego wyników, dane
udostępnione nam w postępowaniu windykacyjnym.
Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych są stosownie do dyspozycji art. 193
ustawy o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi cele związane z zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami, w tym
uzyskiwanie przez administratora świadczeń z tytułu sekurytyzowanych wierzytelności,
dochodzenie roszczeń, jak również wypełnianie obowiązków przewidzianych właściwymi
przepisami np. rozpatrywania reklamacji oraz poinformowanie o zamiarze przekazania
informacji o zadłużeniu do biur informacji gospodarczej. Dane będą wykorzystywane
również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub stronę trzecią. Uzasadnionym interesem administratora jest
prowadzenie działalności marketingowej Administratora, jak również zapewnienie ciągłego
i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz obrona przed godzącymi w dobre imię
Administratora lub TFI zarzutami i twierdzeniami, za które administrator uznaje
dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie
bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w tym archiwizacja danych w nim
zawartych, oraz stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, w tym
prowadzenie
odpowiednich statystyk i analiz.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest:
1) w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy zarządzania nabytą przez administratora
wierzytelnością - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6
ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, w tym
także dochodzenie roszczeń;
2) w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy poinformowania o zamiarze przekazania
informacji o zadłużeniu do biur informacji gospodarczej - wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Pani / Pana dane osobowe zostały przekazane podmiotowi świadczącemu obsługę
administratora danych Kancelarii Corpus Iuris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. J.
Bema 83. Mogą one być przekazywane biurom informacji gospodarczych, jak również
podmiotom zajmującym się publikowaniem zaproszeń do negocjacji w celu sprzedaży
wierzytelności oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora
(zajmującym się windykacją należności, świadczącym usługi skanowania, archiwizowania
i niszczenia dokumentów, zajmującym się obsługą wydruków masowych, wzbogacaniem
baz danych oraz wywiadem gospodarczym, podmioty świadczące usługi informatyczne,
podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, firmy pocztowe i kurierskie,
jak również biegli rewidenci w związku z audytem).
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego
interesu administratora, tj. do czasu zaspokojenia roszczeń Wierzyciela lub do czasu
wypełniania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.
Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pani / Pana danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Jako że Pani / Pana dane nie są przetwarzane na podstawie zgody / umowy – nie
przysługuje Pani / Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.
W zakresie, w którym podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
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.

