W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r 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 Rozporządzenie
2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej
prawa:
Administratorem danych osobowych jest PBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Generała Józefa Bema 83 lok. 1, 01-233 Warszawa, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000243456, NIP 5262897264, kapitał zakładowy 50.000 PLN.
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować poprzez email: daneosobowe@pbipolska.pl; telefonicznie 539 733 993; lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, b i f) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
1. w celu zawarcia umowy pożyczki, sprzedaży pożyczki, wykonywania umowy pożyczki
i dochodzenia roszczeń z niej wynikających - podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania danych dla zawarcia i wykonania umowy pożyczki;
2. w celach archiwalnych (dowodowych) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem
administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz
zabezpieczenie się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami;
3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora;
uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej;
4. w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
realizowany
przez
administratora; uzasadnionym
interesem
administratora
jest
przeprowadzanie projektów analitycznych umożliwiających wykonywanie przez administratora
obowiązków wynikających z wiążących administratora umów i przepisów prawa.
Administrator 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, pozyskane w postępowaniu
windykacyjnym.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
podmiot świadczący usługi monitoringu spłaty wierzytelności i obsługi polubownego dochodzenia
wierzytelności na rzecz administratora wobec jego dłużników, zmierzającej do uzyskania świadczenia
od dłużników oraz obsługująca proces sprzedaży pożyczek oraz dalszej obsługi pożyczek, biura
informacji gospodarczych. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również podmioty zajmujące się
publikowaniem zaproszeń do negocjacji w celu sprzedaży wierzytelności, podmioty świadczące usługi
skanowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów, podmioty zajmujące się obsługą wydruków
masowych, podmioty zajmujące się wzbogacaniem baz danych oraz wywiadem gospodarczym, jak
również kancelarie prawne dochodzące roszczeń.
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nie
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Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi umowy pożyczki przez

okres dochodzenia wierzytelności, obrony roszczeń, wykonywania obowiązków nałożonych przepisami
prawa, w tym dla celów statystycznych.
Przysługuje Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

