Nota informacyjna Na mocy Rozporządzenia (UE) 2016/679

Na mocy art. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie Ochrony Danych),
informujemy Klienta, iż jego dane osobowe są przetwarzane przez BFF Polska S.A. dla
następujących celów:
a) nawiązania współpracy, weryfikacji kredytowej, zawarcia umowy oraz wszelkich innych
stosownych operacji służących osiągnięciu tych celów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
(EU) 2016/679,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia (EU) 2016/679,
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed
roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych
w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (EU) 2016/679.
W zależności od kanału wykorzystywanego przez Klienta do nawiązania stosunków z BFF Polska
S.A., dane mogą być również przetwarzane drogą telefoniczną, telematyczną lub pocztową.
Proces przetwarzania jest przeprowadzany przez pracowników wyznaczonych do tego celu na
piśmie, a osiągnięcie celów, dla których dane są przetwarzane może również wiązać się z
przekazaniem i zakomunikowaniem odnośnych danych osobom trzecim, co oznacza osoby trzecie
upoważnione do przetwarzania danych, które są odpowiedzialne za realizację lub świadczenie
określonych usług realizując umowny stosunek współpracy, takie jak firmy świadczące usługi
komputerowe, firmy outsourcingowe, doradcy i osoby wykonujące wolny zawód, zgodnie z
przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa danych. Dane Osobowe mogą być również
komunikowane bankom i instytucjom kredytowym w celu zarządzania płatnościami oraz, w
zakresie świadczeń, ubezpieczeniem. Lista wszystkich osób należących do powyższych kategorii
jest dostępna w siedzibie głównej Spółki. Wspomniane powyżej dane mogą być pozyskiwane
zarówno od samej osoby zainteresowanej, jak i od osób trzecich. Dostarczenie odnośnych danych,
zdobytych w oparciu o wymogi prawne, czy też w celu realizacji stosunku umownego, jest
niezbędne do podpisania i realizacji umowy, a co za tym idzie niedostarczenie wymaganych
danych będzie skutkowało niepodpisaniem umowy i brakiem jej realizacji. Dane Osobowe będą
przechowywane w sposób kompletny przez cały okres realizacji umowy; następnie, Dane
Osobowe będą przechowywane przez okres sześciu lat zgodnie z wymogami prawnymi. Możliwe
jest przechowywanie kompletu lub części Danych Osobowych przez dłuższy okres czasu w celu

egzekwowania lub obrony przysługujących praw, w dowolnej lokalizacji, a w szczególności w
stosownej jurysdykcji.
Obowiązujące ustawodawstwo nadaje Podmiotowi Danych szereg praw, do zapoznania się z
którymi serdecznie zachęcamy. Między innymi, przysługuje Panu/Pani prawo do:
1. Dostępu do następujących informacji:
− Cel przetwarzania danych,
− Kategorie tych Danych Osobowych,
− Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną
ujawnione, w szczególności odbiorcy w krajach trzecich i organizacje
międzynarodowe,
− Przysługujące Podmiotowi Danych prawo do wystąpienia do administratora z
wnioskiem o korektę lub usunięcie Danych Osobowych, bądź też ograniczenie
przetwarzania dotyczących Go Danych Osobowych lub sprzeciwienie się odnośnemu
przetwarzaniu;
2. Korekta oznacza:
−
−

Korektę niedokładnych Danych Osobowych dotyczących Podmiotu Danych bez zbędnej
zwłoki,
Uzupełnienie niekompletnych Danych Osobowych, w tym między innymi poprzez
przedstawienie oświadczenia uzupełniającego;

3. Usunięcia Danych Osobowych dotyczących Go bez zbędnej zwłoki, jeśli:
−
−
−
−
−
−

Dane Osobowe nie są już niezbędne dla celów, dla jakich zostały zebrane lub były
przetwarzane,
Podmiot Danych wycofa zgodę i nie będą występowały inne podstawy prawne do
przetwarzania,
Sprzeciwia się Pan/Pani przetwarzaniu i brak jest nadrzędnych uzasadnionych podstaw do
przetwarzania,
Dane Osobowe zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem,
Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu zaspokojenia obowiązku prawnego,
Dane Osobowy zostały zgromadzone w związku z ofertą usług społeczeństwa
informacyjnego;

4. Ograniczenia przetwarzania:
−
−
−

Jeśli kwestionowana jest dokładność Danych Osobowych, na okres umożliwiający
weryfikację dokładności odnośnych Danych Osobowych,
Jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Podmiot Danych sprzeciwia się usunięciu
Danych Osobowych i wnioskuje zamiast tego o ograniczenie ich wykorzystania,
gdy Podmiot Danych wymaga Danych Osobowych do rozpoczęcia, realizacji lub obrony
roszczeń prawnych, choć administrator nie potrzebuje ich już dla celów przetwarzania,

−

jeśli sprzeciwia się Pan/Pani przetwarzaniu, korzystając z prawa do niewyrażenia zgody;

5. Otrzymania powiadomienia w przypadku korekty lub usunięcia Danych Osobowy lub
ograniczenia przetwarzania;
6. Przenośności danych, tj. prawa do otrzymania dotyczących Pana/Pani Dane Osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i przeznaczonym do odczytu
komputerowego formacie oraz prawa do przekazania tych danych innemu administratorowi, jeśli:
−

−

Przetwarzanie opiera się na jasnej zgodzie Podmiotu Danych na przetwarzanie w jednym
lub kilku określonych celach lub odbywa się w oparciu o umowę podpisaną przez Podmiot
Danych oraz
Przetwarzanie jest realizowane w sposób zautomatyzowany;

7. Sprzeciwienia się w dowolnym momencie, w związku ze szczególną sytuacją, w jakiej Pan/Pani
się znajduje, przetwarzaniu dotyczących Pana/Pani danych osobowych.
Przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pan/Pani, iż wspomniane powyżej prawa nie zostały
Panu/Pani przyznane.
W celu skorzystania z wymienionych powyżej praw, prosimy o kontakt z Administratorem poprzez
przesłanie listu poleconego na wskazany adres lub wiadomości email na adres
dpo@bffgroup.com.
Administratorem na mocy prawa jest BFF Polska S.A., ul. Jana Kilińskiego 66, 90 – 118 Łódź.
Przedstawicielem Administratora, odpowiedzialnym za reprezentowanie Spółki, na mocy
Rozporządzenia (UE) 2016/679 jest Prezes Zarządu, podczas gdy Koordynatorami ds. Prywatności
są: Dyrektor Działu Personalnego, Dyrektor Działu Informatyki oraz Dyrektor Działu Prawnego,
zarejestrowani dla realizacji swoich obowiązków w siedzibie głównej Spółki.
Spółka wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, tj. Avvera S.r.l., Via Largo Boccioni 1,
21040 Origgio (VA). Jest on dostępny pod następującym adresem email: dpo@bffgroup.com.

