INFORMACJA DLA OSOBY TRZECIEJ
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony, z którym może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących danych na adres e-mail: dpo@kredytinkaso.pl] lub korespondencyjne na adres Centrum Operacyjne
Kredyt Inkaso S.A, ul. Okrzei 32 , 22-400 Zamość
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO ponieważ przetwarzanie
Pani/Pana danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią;
a) w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość, korespondencję,
b) w celach archiwalnych, dowodowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub obrony przed
roszczeniami,
4. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu: dane identyfikacyjne (imię i
nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mailowy).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty świadczące usługi informatyczne w tym narzędzia do komunikacji na rzecz Administratora,
b) podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia dokumentów)
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państw spoza UE.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość,
korespondencję. Brak podania danych uniemożliwi udzielnie odpowiedzi.
8. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczenia, które mogłyby zostać skierowane
przeciwko Administratorowi w związku z obsługą wiadomości, korespondencji, rozmowy telefonicznej.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie art. 6 lit f RODO posiada Pani/Pan prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, chyba Administrator
będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą Administratorowi
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nazwa i adres właściwego organu nadzorczego w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu RODO, w tym
profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

