
 

  

 

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:  

  

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

(„Fundusz”) z siedzibą we Wrocławiu, zarządzany przez Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą  

we Wrocławiu, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław. 

 
Podmiotem działającym w imieniu Administratora jest Ultimo S.A. 50-382 Wrocław, ul. Szczytnicka 11 

 
W sprawie wątpliwości i wniosków dotyczących Twoich danych osobowych możesz się skontaktować osobiście lub 

korespondencyjnie z Inspektorem Ochrony Danych Ultimo S.A. pod adresem stacjonarnym: ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email: inspektor.danych@ultimo.pl 

 

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu 

prowadzenia korespondencji związanej z obsługą wierzytelności zabezpieczonych ruchomościami.  

Postawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub 

przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe 

prawa i wolności osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]. 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c RODO]. 

 

Źródło pozyskania danych 

Od osoby, której dane dotyczą. 

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzanie do momentu kiedy minie cel przetwarzania. 

Przetwarzanie przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono korespondencję lub udzielono odpowiedzi 

na korespondencję. 

 

 
 

Masz prawo 

• uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;    

• poprawić swoje dane, jeżeli się zmieniły;   

• zażądać od administratora usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;   

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.   

  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Możesz też złożyć skargę do organu nadzorczego, jeżeli Twoim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. Organem Nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 

2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na stronie www.uodo.gov.pl 

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości prowadzenia 

korespondencji. 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla prowadzonej korespondencji 

związanej z obsługą wierzytelności zabezpieczonych ruchomościami 

 

1. Administrator danych 

 

2.   Cele w jakich przetwarzamy dane osobowe oraz podstawa prawna ich przetwarzania 

3.  Twoje prawa 

mailto:inspektor.danych@ultimo.pl
http://www.uodo.gov.pl/


 

 

 

 

 Możemy przekazywać Twoje dane w zależności od celu, w jakim je przetwarzamy. Odbiorcy danych to: 
 

• Podmioty świadczące usługi przy wsparciu i utrzymaniu infrastruktury informatycznej. 

• Pracownicy i współpracownicy posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych. 

 

 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

4.   Odbiorcy danych 

5.   Zautomatyzowanie podejmowania decyzji, profilowanie 


