
 
 

Klauzula Informacyjna wynikająca z art. 14 RODO 

Zgodnie z artykułem 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

indywidualnych w zakresie przetwarzania danych osobowych 

i swobodnego przepływu tych danych uchylającym dyrektywę 

95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), PRA Group Polska sp. z o.o. 

informuje, że:  

1. Przedstawicielem Administratora Twoich danych 

osobowych jest PRA Group Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. 

Prostej 68, KRS: 0000517951   NIP: 5213568112   REGON: 

142406166 (dalej zwany „my”, „nasz” i „nas”). Ponadto w 

zależności od przedmiotu Umowy Cesji Administratorem 

Pana/Pani danych osobowych może być nabywca 

wierzytelności, o którym poinformowano Pana/Panią w 

osobnej korespondencji po pozyskaniu danych osobowych 

od wierzyciel pierwotnego. 

2. Punkt kontaktu w sprawie kwestii dotyczących ochrony 

danych: 

a. PRA Group Polska sp. z o.o.  

ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa 

b. kontakt@pragroup.pl 

c. (+48) 22 276 66 88 

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne: 

a. Informujemy, że Twoje dane osobowe będą 

przetwarzane przez nas w celach wynikających 

z  prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora,  związanych bezpośrednio 

z  dochodzeniem względem roszczeń 

wynikających z zawartej przez Ciebie umowy, 

a  które przysługują Administratorowi na 

podstawie Umowy Cesji. Ponadto, jeżeli 

Administratorem Twoich danych osobowych jest 

fundusz inwestycyjny, przetwarza on dane 

osobowe także w celu zarządzania 

wierzytelnościami sekurytyzowanymi. 

b. Naszą podstawą prawną przetwarzania Twoich 

danych osobowych jest: 

i. art. 6 ust 1 lit b) RODO, będziemy 

przetwarzać Twoje dane osobowe 

gdy jest to konieczne do wypełnienia 

Twoich zobowiązań umownych, co 

również obejmuje zobowiązanie do 

zapłaty, oraz/lub  

ii. art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który 

wskazuje, że przetwarzanie jest 

zgodne z prawem, jeżeli jest 

niezbędne do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora 

oraz art. 193 ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

i  zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi, który 

stanowi, że Fundusz sekurytyzacyjny 

oraz podmiot, z którym towarzystwo 

zawarło umowę o zarządzanie 

sekurytyzowanymi 

wierzytelnościami, mogą zbierać 

i  przetwarzać dane osobowe 

dłużników sekurytyzowanych 

wierzytelności w  celach związanych 

z  zarządzaniem wierzytelnościami 

sekurytyzowanymi. 

c. Kategorie danych osobowych  

Będziemy przetwarzać następujące kategorie 

danych osobowych: 

i. imię i nazwisko, PESEL, numer 

dowodu osobistego, narodowość, 

data urodzenia, dane adresowe, 

dane  kontaktowe, dane dotyczące 

stosunków umownych, dane 

zadłużenia w tym historia spłat 

i  numery rachunków bankowych, 

dane dotyczące postępowań 

sądowych i egzekucyjnych, dane 

dotyczące sytuacji majątkowej, dane 

dotyczące zatrudnienia i miejsca 

pracy, dane osób kontaktowych, dane 

pełnomocników (imię i nazwisko, 

adres, NIP, REGON). 

ii. Podczas rozmów i kontaktu z Tobą 

sporządzamy notatki, które mogą 

zwierać inne podane przez Ciebie 

informacje, które będziemy 

przetwarzać, jeśli okażą się niezbędne 

w celu dochodzenia roszczeń. 

4. Szczególne kategorie danych osobowych: 

a. Nasza podstawa prawna przetwarzania 

szczególnych kategorii danych osobowych to: 

i. Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, 

będziemy przetwarzać następujące 

informacje dotyczące szczególnych 

kategorii danych osobowych: 

informacje dotyczące zdrowia, 

przekonań religijnych, przynależności 

do związków zawodowych, Twojej 

orientacji seksualnej. Powyższe 

informacje będą przetwarzane 

wyłącznie gdy zostały otrzymane od 

Ciebie lub osoby trzeciej 

upoważnionej przez Ciebie do 

ujawnienia szczególnych kategorii 

danych osobowych. 

5. Odbiorcy danych  

a. Na potrzeby powyżej zdefiniowanych celów, 

Twoje dane możemy przekazywać do 

następujących odbiorców (i) do wszystkich 

naszych powiązanych podmiotów 

stowarzyszonych z grupy spółek PRA Group; 

(ii) do biur informacji kredytowej (informacje te 

mogą zostać dodane przez te biura do Twojej 

historii kredytowej); (iii) do dowolnych 

pośredników lub osób trzecich, które 

udostępniają nam usługi, w tym do spółek 

wykorzystywanych do wysyłania informacji 

do  Ciebie, które zapewniają nam wsparcie 

i  pomoc techniczną, do pośredników 

windykacyjnych, kancelarii prawnych oraz 

pośredników ustalających miejsce pobytu 

dłużników; (iv) do agencji ds. zapobiegania 

nadużyciom finansowym oraz do organów 

ścigania, w tym gdy przekażesz nam 

nieprawdziwe lub niedokładne informacje lub 

gdy podejrzewamy lub wykryjemy nadużycie 

finansowe; (v) do rejestrów gruntów, sądów, 

rządowych i pozarządowych organów 

regulacyjnych oraz rzeczników; (vi) do 

dowolnych osób trzecich, które nabywają lub 

są  zainteresowane nabyciem bądź 



 
 

zabezpieczeniem, całości lub części naszych 

aktywów lub udziałów lub które są naszymi 

zastępcami w odniesieniu do prowadzenia całej 

lub części naszej działalności, zarówno wskutek 

połączenia, przejęcia, reorganizacji lub w inny 

sposób; oraz (vii) gdy mamy Twoją zgodę lub 

w zakresie wymaganym lub dopuszczalnym 

zgodnie z przepisami prawa, w tym w celu 

zastosowania się do wezwania do stawiennictwa 

w sądzie lub podobnej procedury prawnej lub 

żądania rządowego lub gdy w dobrej wierze 

uważamy, że ujawnienie tych informacji jest 

prawnie wymagane, bądź mamy uzasadnione 

interesy w ujawnieniu tych informacji, 

na przykład gdy jest to konieczne do ochrony 

naszych praw i majątku. 

b. Ponadto mamy pozwolenie na udostępnianie 

biurom informacji kredytowej Twoich danych 

osobowych. Możemy również sprawdzać historię 

kredytową w biurach informacji kredytowej. Jeśli 

biuro informacji kredytowej przeprowadzi dla 

nas sprawdzanie historii kredytowej, informacja 

o tym zostanie uwzględniona w Twojej 

dokumentacji kredytowej. Biuro informacji 

kredytowej może udostępniać nam zarówno 

publiczne, jak i ogólnodostępne informacje 

kredytowe oraz związane z zapobieganiem 

nadużyciom finansowym. Biura informacji 

kredytowej będą rejestrować niespłacone 

zadłużenie i mogą ujawniać te informacje innym 

organizacjom w celu przeprowadzenia dalszych 

czynności sprawdzających, ustalenia miejsca 

Twojego pobytu lub odzyskania długu. 

W przypadku uregulowania całości zadłużenia 

raporty te zostaną odpowiednio zaktualizowane. 

Wpis ten figuruje w dokumentacji biura 

informacji kredytowej przez 6 lat po zamknięciu 

wpisu, niezależnie od tego, czy dług został przez 

Ciebie uregulowany, czy nie. Należy pamiętać, 

że informacje o takich nieuiszczonych 

należnościach, zwłaszcza takich, które nie zostały 

oznaczone jako „uregulowane” lub 

„zaspokojone”, mogą negatywnie wpływać 

na możliwość uzyskania przez Ciebie kredytu 

w przyszłości. Aby uzyskać dalsze informacje na 

temat tego, jak Twoje dane mogą być 

wykorzystywane przez biura informacji 

kredytowych, oraz tego, jak możesz 

skontaktować się z biurami informacji 

kredytowej, bądź aby uzyskać dane agencji 

ds. zapobiegania nadużyciom finansowym, 

odwiedź naszą stronę pod adresem 

www.pragroup.pl lub skontaktuj się z nami, 

korzystając z następujących danych 

kontaktowych: PRA Group Polska sp. z o.o. 

ul.  Prosta  68,  00-838  Warszawa, 

kontakt@pragroup.pl, tel. 22 276 66 88  

c. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane 

odbiorcy z państwa trzeciego1. Możemy 

przekazywać Twoje dane osobowe na podstawie 

                                                           
1 Państwo trzecie to państwo zlokalizowane poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym (dalej zwanym „EOG”), w tym Stany 
Zjednoczone Ameryki, w którym mogą nie obowiązywać prawa 
ochrony danych odpowiadające prawom obowiązującym w EOG. W 
takim przypadku (pod warunkiem że nie podlegamy ograniczeniom 

następujących umów dotyczących przetwarzania 

danych osobowych przy zastosowaniu 

standardowych klauzul ochrony danych 

przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 

RODO. Na żądanie każdej osoby, której dane 

osobowe są przetwarzane, Inspektor Ochrony 

Danych przekaże drogą elektroniczną kopię 

zawartej umowy oraz informacje o zakresie 

przekazywanych danych osobowych. W razie 

potrzeby i na wyraźne żądanie dokumenty mogą 

zostać przesłane w  formie papierowej kopii. 

Dane osobowe nie  będą przekazywane do 

organizacji międzynarodowych. 

6. Przechowywanie danych  

a. Twoje dane osobowe przechowywane są do 

czasu zakończenia względem Pani/Pana procesu 

dochodzenia roszczeń przez Administratora, 

w  szczególności do czasu spłaty, czy 

wyegzekwowania roszczenia lub uzyskania 

prawomocnego orzeczenia o bezzasadności 

roszczenia przysługującego Administratorowi 

względem Pani/Pana. 

b. W przypadku całkowitej spłaty lub 

wyegzekwowania roszczeń przez Administratora, 

Administrator będzie od tej chwili przechowywał 

Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich 

ewentualnych roszczeń, zgodnie z przepisami 

Kodeksu Cywilnego. Roszczenia te mogą 

dotyczyć w szczególności takich przypadków jak 

zwrot nadpłat, zwrot nienależnych świadczeń, 

a także innych kwestii reklamacyjnych. 

c. W przypadku gdy wierzytelność będzie stanowić 

przedmiot umowy cesji zawartej z innym 

podmiotem, Twoje dane osobowe będą 

przetwarzane do dnia zawarcia umowy, która 

przenosi na inny podmiot prawa do 

wierzytelności (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 

lit f) RODO, art. 193 Ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o Funduszach inwestycyjnych 

i  zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi). 

d. Ze względów rachunkowych i podatkowych, 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w dowodach 

księgowych mogą być przechowywane przez 

okres 5 lat liczonych od końca roku 

kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 

podatkowy. (podstawa prawna: art. 74 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz.U.2018.395 t.j. z dnia 02.20.2018 r.)). 

e. W przypadkach związanych z koniecznością 

stosowania przepisów dotyczących 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, Pani/Pana dane 

osobowe mogą zostać przechowywane także 

przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku 

następującego po roku kiedy dotycząca 

Pani/Pana transakcja, została zarejestrowana.  

(podstawa prawna: art. 6 ust 4 oraz ust. 4a 

Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. 

dotyczącym przekazywaniu Twoich danych osobowych w ten sposób) 
podejmiemy wszystkie niezbędne kroki w celu zadbania o 
bezpieczeństwo Twoich danych osobowych w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. 

http://www.pragroup.pl/
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o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2017.1049 t.j. 

z dnia 30.05.2017 r.), a od dnia na 13 lipca 2018 r. 

na podstawie art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 1 marca 

2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723)). 

f. Po upływie powyżej opisanych terminów 

przechowywania danych osobowych, Pani/Pana 

dane osobowe będą usuwane lub poddawane 

anonimizacji. 

 

7. Twoje prawa 

Informujemy również, że z zastrzeżeniem dalszych 

zobowiązań prawnych, masz następujące prawa: 

 Dostęp do swoich danych osobowych – art. 15 

RODO;  

 Prawo do sprostowania swoich danych 

osobowych – art. 16 RODO; 

 Prawo do usunięcia („prawo do bycia 

zapomnianym”) – art. 17 RODO; 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 

RODO;  

 Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO; 

 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 

21 RODO; 

 Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która 

opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22 

RODO; 

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu 

nadzorczego: 

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są 

nielegalnie, masz prawo do wniesienia skargi do 

właściwego organu nadzorczego. Nazwa i adres 

właściwego organu nadzorczego:  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

tel. 22 531 03 00 

kancelaria@uodo.gov.pl 

 

Prawo do wycofania zgody: 

W przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych 

odbywa się na podstawie zgody wydanej nam w jednym 

bądź w kilku konkretnych celach, możesz wycofać swoją 

zgodę w dowolnym momencie, pod warunkiem że nie 

wpłynie to na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę 

przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, 

skontaktuj się z nami pod numerem (+48) 22 276 66 88.   

8. Proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

9. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych  

PRA Group Polska sp. z o.o.  

Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

