KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO),
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, co następuje:
1.
Administratorem Pana/Pani
danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR
S.A.),
2.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w
następujący sposób:
a)
listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
b)
przez e-mail: iod@marr.pl
3.
a)
b)
c)

Dane osobowe uzyskane przez MARR S.A. przetwarzamy w celu:
realizacji usługi faktoringu
wykonania ciążących na MARR S.A. obowiązków prawnych
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;

4.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
a)
W przypadku złożenia Wniosku o faktoring: art. 6 ust 1 pkt b) RODO w zakresie celu
oznaczonego w punkcie 3 lit. a) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy; w szczególności w celu oceny Pana/Pani zdolności kredytowej (także w procesie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach).
b)
art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. b) – gdy przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MARR S.A., jeżeli obowiązek ten
jest określony w prawie polskim lub w prawie Unii Europejskiej; w szczególności wynikających:
• z ustawy o rachunkowości - w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych,
• z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w celu
realizacji środków bezpieczeństwa finansowego, w tym przeciwdziałania wyłudzeniom lub
oszustwom finansowym,
• z ustawy Prawo bankowe – w celu przetwarzania i wzajemnego udostępniania informacji w
przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
c)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. c) – prawnie
uzasadniony interes realizowany przez MARR S.A. polegający na tym, aby przetwarzać Pana dane
w razie powstania takiej potrzeby w przypadku ustalenia i dochodzenia przez MARR S.A.
przysługujących jej roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami zgłaszanymi do MARR S.A.
w szczególności:
wykonania umowy cesji (w tym informowania o cesji, potwierdzanie należności i cesji)
nadawania limitów kredytowych,
uzyskiwania limitów ubezpieczeniowych,
odzyskiwania należności, ponaglania opóźnionych faktur,

działalności zapobiegającej
antyfraudowa),

wyłudzeniom

lub

oszustwom

finansowym (tzw.

prewencja

5.
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom oraz współpracownikom
MARR S.A., organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w
związku z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, którzy w imieniu MARR S.A. uczestniczą
w wykonywaniu innych czynności, w tym firmom zapewniającym MARR S.A. dostawę usług IT i
obsługę prawną, podmioty zajmujące się dochodzeniem należności. W przypadku weryfikacji
Pana/Pani zobowiązań finansowych, odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty
prowadzące działalność ubezpieczeniową lub informacyjną w zakresie oceny zdolności płatniczej.
W zakresie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa odbiorcami danych mogą być także inne
podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych, w tym banki lub inne instytucje
(w szczególności finansowe lub pożyczkowe).
6.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w punkcie 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu określonym w
punkcie 3 lit. b) dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń,
wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pana/Pani dane będą usuwane lub
poddawane anonimizacji.
7.
Na zasadach określonych w RODO przysługuje Panu/Pani prawo do:
a)
dostępu do treści swoich danych osobowych,
b)
żądania sprostowania danych osobowych,
c)
żądania usunięcia danych osobowych,
d)
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
8.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności poprzez
profilowanie, w następujących przypadkach:
a) dokonywanie oceny Pana/Pani sytuacji ekonomicznej i zdolności do terminowego regulowania
zobowiązań faktoringowych, przy czym ocena ta podejmowana jest na podstawie danych
przedstawionych we wniosku faktoringowym oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania
oceny w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł i algorytmów opracowany na potrzeby usługi
faktoringowej, – konsekwencją dokonanej oceny może być: automatyczna zgoda na zawarcie
umowy faktoringu, automatyczna odmowa zawarcia umowy faktoringu lub konieczność
podjęcia indywidualnego rozstrzygnięcia;
b) dokonywanie oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przy czym ocena ta
dokonywana jest na podstawie danych przedstawionych we wniosku faktoringowym w oparciu
o ustalone kryteria (behawioralne, geograficzne, ekonomiczne, przedmiotowe) – konsekwencją
dokonanej oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka; kwalifikacja do
grupy nieakceptowanego ryzyka może skutkować odmową zawarcia umowy faktoringu.

