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Informacja 
o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Faktorów z siedzibą 
Warszawie przy ulicy Solec 81B lok. A-51, kod pocztowy 00-382, numer KRS: 0000256244, 
numer REGON: 140536999, numer NIP: 7010020545 ( dalej: Administrator). 

2. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu: 
a) realizacji zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO), 
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa 

podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO), 
c) w celach marketingowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 
wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

f) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób wykonania umowy 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

3. Odbiorcą danych osobowych będą firmy współpracujące z Administratorem w szczególności 
firmy wspomagające prowadzenie rozliczeń zawartych umów, kancelarie prawne oraz podmioty 
upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być 
przetwarzane do czasu wypełnienia jego prawnie uzasadnionych interesów, stanowiących 
podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 
przez osobę, której dane dotyczą. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie Administrator 
może przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

7. Przysługuje Pani/Panu w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej 
danych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Administrator 
przestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych 
danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane przetwarza, lub dane będą 
Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. 
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