
 

 

 

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla pełnomocnika/ opiekuna prawnego 

  

 

 

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: 

 

 ADMINISTRATOR DANYCH 
 

Administratorem Twoich danych jest  ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A. 
 

Z administratorem możesz się skontaktować  1 rue Schiller 1 Luxembourg agu@b2holding.no 
 

W sprawie wątpliwości i wniosków dotyczących Twoich danych osobowych możesz się skontaktować osobiście lub korespondencyjnie z powołanym 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem dpo@b2upi.com 
 

 CELE, W JAKICH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ORAZ PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA 
 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu 
 

Kontaktu w związku z realizacją czynności wynikających z treści pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Klienta (Mocodawcy) i zgodnie z zakresem 

pełnomocnictwa, w tym kontakt w sprawie zadłużenia, negocjowanie spłaty zadłużenia oraz zawarcie ugody. 
 

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, 

wymagające ochrony danych osobowych [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]. 
 

Źródła pozyskania danych 
 

Dane osobowe zostały pozyskane od Podmiotu, którego Pani/Pan jest przedstawicielem w związku z wykonywaniem przez Ultimo zadań objętych umową  

z Administratorem. 
 

Okres przetwarzania danych osobowych  
 

Przetwarzanie do momentu kiedy minie cel przetwarzania. 

Przetwarzanie do momentu kiedy minie okres przetwarzania wynikający z przepisu prawa. 

Przetwarzanie przez 6 lat od momentu zakończenia dochodzenia wierzytelności lub trwałego zaprzestania jej dochodzenia na rzecz Wierzyciela. 
 

Dane, jakie możemy przetwarzać 
 

zwykłe 
 

TWOJE PRAWA 
 

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.   

 

Z przepisów prawa wynika zakres oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać. Przy skorzystaniu z uprawnienia duże znaczenie ma cel ich 

przetwarzania. 
 

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 
 

 ODBIORCY DANYCH 
 

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

Kancelarie prawne dla celów postępowań sądowych na podstawie umów z tymi podmiotami; 

Podmioty świadczące usługi przy wsparciu i utrzymaniu infrastrukturę informatyczną 

Podmioty świadczące usługi w zakresie archiwizacji dokumentacji 

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

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy. 

Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód. 
 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO INNEGO PAŃSTWA 
 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Istnieje możliwość przetwarzania danych osobowych 

poza EOG, np. Stany Zjednoczone. 
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AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 
 

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

 INNE INFORMACJE 
 

Twoje dane w zakresie:  

- imię, nazwisko, 

- numer PESEL, 

- data urodzenia, 

- adres e-mail, 

- adres do korespondencji, 

- numer telefonu do kontaktu 

zostały pozyskane od Podmiotu, który wskazał Ciebie do reprezentowania go w sprawach zadłużenia u administratora danych. 
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