Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych na podstawie Art. 13/14
Ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych

Information in Accordance with Article
13/14 of the General Data Protection
Regulation

Identyfikacja Administratora danych:
EOS Investment Poland GmbH z siedzibą w
Steindamm 71, 20099 Hamburg, Niemcy.
Możesz się skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych pod wyżej wskazanym
adresem pocztowym lub za pomocą adresu email: s.bovermann@eos-solutions.com

Identity of the Data Controller:
EOS Investment Poland GmbH, Steindamm 71,
20099 Hamburg, Germany.
You can contact the Data Protection Officer via the
above-mentioned postal address or by
e-mail: s.bovermann@eos-solutions.com

Cele przetwarzania danych osobowych i
prawne podstawy przetwarzania:
Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy
lub dla podjęcia czynności prawnych
związanych z tą umową. Na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie Twoich
danych jest niezbędne do realizacji praw
wynikających z umowy pomiędzy Tobą a
wskazanym powyżej Administratorem danych,
będących
konsekwencją
opóźnień
w
płatnościach po Twojej stronie.
Kolejnym celem przetwarzania Twoich danych
jest
zarządzanie
wierzytelnościami
na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym
również zoptymalizowaną kontrolę zebranych
środków. Przetwarzanie danych jest w tym
przypadku niezbędne do ochrony prawnie
usprawiedliwionych interesów naszych bądź
podmiotów trzecich.

Processing Purposes and Legal Basis:

Kategorie danych osobowych i źródła ich
pozyskania:
W zależności od ich dostępności możemy
przetwarzać następujące kategorie danych:
dane identyfikacyjne, dane kontaktowe,
informacje
o umowach,
informacje o
należnościach, informacje o płatnościach. Dane
zostały nam przekazane przez wierzyciela
pierwotnego lub jednego z odbiorców
wskazanych poniżej.

Data Categories and Data Sources:

Data is processed for the purpose of contract
performance or legal action. According to Art. 6 (1)
b GDPR, the processing of your data is necessary
for the fulfilment of your contract with the
aforementioned Data Controller due to the delay in
payment by you.

Another purpose of data processing is debt
management in accordance with Art 6 (1) f GDPR,
which also includes the data-based control of
collection measures optimized for you. Data
processing is therefore necessary to protect our
legitimate interests or those of a third party.

We process the following categories of data:
Master data, contact data, contract data,
receivables data, payment information, if
applicable. Data under those categories was
transmitted to us by the original creditor or one of
the recipients named below.
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Odbiorcy danych:
W
ramach
procesu
windykacyjnego,
przekazaliśmy lub możemy przekazać w
przyszłości, jeśli okaże się to konieczne, Twoje
dane do następujących kategorii odbiorców:
instytucji kredytowych, dostawców usług,
dłużników, sądów, komorników, prawników, firm
zajmujących
się
zarządzaniem
wierzytelnościami.

Recipients:
In the context of the collection procedure, we have
and/or will transfer your data, if necessary, to the
following categories of recipients: credit servicing
companies, service providers, third-party debtors,
courts, bailiffs, lawyers, debt management
companies.

Okres przetwarzania danych:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do
chwili ustania określonego powyżej celu
przetwarzania danych osobowych, jakim jest
windykacja należności, a po upływie tego
okresu
przez
okres
wynikający
z
obowiązujących przepisów prawa oraz przez
maksymalny okres, w którym mogą być
dochodzone ewentualne roszczenia przeciwko
Administratorowi.

Duration of storage:
Your personal data will be processed until the
termination of above-mentioned purpose of
personal data processing - debt collection. After
that period the data will be processed for a period
arising from the law provisions and for a maximum
period in which any claims against Data Controller
can be filed.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Jeśli zostaną spełnione wszelkie wymogi
prawne określone w Art. 15-22 RODO,
przysługują Ci następujące prawa: prawo
dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania
oraz przenoszenia danych.
Ponadto, na podstawie Art. 14 ust. 2 lit. c w
związku z Art. 21 RODO, przysługuje Ci prawo
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych przetwarzanych na podstawie Art.
6 ust. 1 lit f RODO.

Rights of the data subject:
If the legal requirements are met, you have the
following rights under Articles 15 to 22 GDPR: right
to information, access, correction, deletion,
restriction of processing and data portability.

Prawo wniesienie skargi do organu
nadzorczego:
Zgodnie z Art. 77 RODO, przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Skargę możesz złożyć do organu nadzorczego
zgodnego z miejscem swojego zamieszkania.
Organem nadzorczym właściwym dla naszej
spółki jest: Der Hamburgische Beauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit z siedzibą
w Niemczech, Ludwig-Erhard-Str. 22, 7. OG
20459 Hamburg.

Right to lodge a complaint with the supervisory
authority:
Pursuant to Article 77 GDPR, you have the right to
lodge a complaint with a Data Protection
Supervisory Authority. You can do this at the
Authority at your place of residence. The
Supervisory Authority responsible for our company
is: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit, Ludwig-Erhard-Str. 22, 7.
OG 20459 Hamburg, Germany.

Data przygotowania powyższej informacji:
Kwiecień 2022

Date of this Information:
April 2022

Furthermore, pursuant to Article 14(2)(c) in
conjunction with Article 21 GDPR, you have the right
to object to the processing based on Article 6 (1) f
GDPR.
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