INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie 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 osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie:
RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane
są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Panu/Pani informacje niezbędne do
zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Profi Finance Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Niedźwiedziej 29B, NIP: 5213941568, REGON: 520135619
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej,
przesyłając
informację
na
adres
e-mail: angelika@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby
Administratora Danych.
Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku zawarcia
umowy lub złożenia zamówienia podane dane będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy
lub zamówienia oraz ich jej rozliczenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych
będzie również obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i
archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed
roszczeniami drugiej strony. Dane kontaktowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze m. in. w związku z: ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; ustawą z dnia
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tylko i wyłącznie jeśli są podmiotami
uprawnionymi na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych przez pośredników
współpracujących z Profi Finance Sp. z o.o. w celu kontaktu oraz marketingu bezpośredniego usług
własnych po uzyskaniu od Państwa odpowiedniej zgody na wykorzystywanie danych zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. a) RODO. Przedstawiciele Spółki mogą skontaktować się z Państwem w celu
przedstawienia oferty spółki lub innych działań handlowych. W przypadku, gdy są Państwo
przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele Spółki mogą także skontaktować się z
Państwem, aby uzyskać ofertę, informację, umówić spotkanie lub uzyskać niezbędne dokumenty.
Przetwarzanie Państwa danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora jakim jest sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i
umacnianie relacji handlowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Okres przechowywania danych
1) Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dane przetwarzane będą do
momentu wycofania przez Państwa wyrażonej zgody lub do czasu określonego w konkretnej
zgodzie.
2) Dane przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane przetwarzane będą przez okres
trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się
stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z

takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia
zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się
konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług.
3) Dane przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO – dane przetwarzane będą przez okres
zgodny z przepisami prawa, nie dłużej niż 10 lat.
4) Dane przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO – dane przetwarzane będą do dnia
uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO lub do dnia wycofania przez
Państwa zgody na wykorzystywanie danych do celów kontaktowych i marketingu
bezpośredniego usług własnych.
Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
1) Upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym na podstawie umowy
powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla
Administratora w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Wszystkie
osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania
poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym,
2) Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
3) Podmioty współpracujące z Administratorem, w przypadku zawarcia umów dostawy/usługi –
każdorazowo zawierana jest umowa powierzenia przetwarzania danych,
4) Dostawcy systemów, z których korzysta Administrator, w celu sprawnej obsługi zamówienia.
Zasady gromadzenia danych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od charakteru danych jest
obowiązkiem umownym/ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność prowadzenia
negocjacji, realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków podatkowych,
archiwizacyjnych itp. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny w zakresie wyrażonych
zgód.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
1) dostęp do swoich danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza
Państwa dane, a jeśli tak to w jakim zakresie,
2) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe
lub niekompletne,
3) ograniczenie przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas
zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji danych,
4) usunięcia danych osobowych,
5) przenoszenia danych osobowych,
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w
oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) prawo do sprzeciwu,
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora
odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG
Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i
Islandię).
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co
oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na
Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych
osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

