KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA
DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTA

PKO Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (00-877) przy Al. Solidarności 171 („Spółka”) informuje że jest administratorem Państwa danych osobowych
w rozumieniu 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 („RODO”);
Spółka pozyskała Państwa dane osobowe obejmujące: Imiona, Nazwisko, Nazwa Firmy, Numery Identyfikacyjne, Dane adresowe, Dane kontaktowe od
Klienta;
Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
PKO Faktoring S.A., Al. Solidarności 171, Warszawa (00-877), adres e-mail: iod@pkofaktoring.pl.
Spółka przetwarza Państwa dane osobowe na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:
1) Na podstawie informacji uzyskanych na Państwa temat Spółka buduje Państwa profil, analizuje go i przewiduje Państwa zdolność do spłaty
nabywanych przez Spółkę wierzytelności tj. przetwarza Państwa dane osobowe w celu oceny Państwa wiarygodności jako klienta oraz oceny ryzyka, a
ponadto Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
2) Ponadto w takim przypadku Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu i realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane, a w razie zawarcia umowy, także w celu przestrzegania
przepisów prawa
np. rozliczeń podatkowych tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych Spółki wynikających z przepisów prawa (podstawa
prawna – art. 6 ust. 1 pkt c RODO).
Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe
będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:
1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo,
2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Spółka podmiotom, tj.:
1) PKO Bankowi Polskiemu S.A. („Bank”) w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe („Prawo bankowe”)
oraz inne przepisy i wytyczne organów nadzorczych tj. w związku z zarządzaniem ryzykiem i prowadzeniem sprawozdawczości finansowej w ramach
grupy kapitałowej Banku oraz podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się
na stronie www.pkobp.pl. - w zakresie wymaganym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26
czerwca 2013 r.
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr
648/2012,
2) realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy
do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości
finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,
3) W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiot z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwilą ich otrzymania
niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Banku Polskiego S.A.,
zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce
dedykowanej ochronie danych (RODO),
4) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom usług IT, towarzystwom ubezpieczeniowym świadczącym usługę ubezpieczania
nabywanych przez Spółkę wierzytelności, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa.
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do:
1) uzyskania dostępu do swoich danych,
2) sprostowania swoich danych,
3) usunięcia swoich danych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora,
6) przenoszenia danych osobowych.
Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie
obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.
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