KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 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 osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr
119, str.1) („RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy
Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Pana prawach, wynikających z regulacji
o ochronie danych osobowych:
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych jest Queens Capital Investment Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Cecylii Śniegockiej 7/4 00-430 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS:
0000827267, NIP: 5272920295, REGON: 385512799, o kapitale zakładowym w wysokości
360.000 zł („Administrator”).
Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- zawarcia oraz realizacji umowy powierniczego przelewu wierzytelności oraz porozumienia
rozliczeniowego do tejże umowy, które Pani/Pan zawarła lub ma zamiar zawrzeć z
Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę
trzecią, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji tych celów, w szczególności
dla ochrony interesów majątkowych i wizerunkowych Administratora, ochrony tajemnic
przedsiębiorstwa, zapobiegania i ścigania przestępstw oraz naruszeń prawa, tj. na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcy danych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
- osoby będące Pani/Pana dłużnikiem lub jego następcą prawnym lub poręczycielem, od którego
mają być wyegzekwowane wierzytelności i wszelkie związane z nimi prawa;
- podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np.
dostawcy usług IT, usług księgowych, doradczych i prawnych), z tymże zastrzeżeniem, że
podmioty te będą mogły przetwarzać dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i tylko
zgodnie z poleceniami Administratora danych w celach określonych powyżej.
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Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych stronom trzecim mającym
siedzibę w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w których to, stosownie do decyzji Komisji Europejskiej, może nie być
zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych powyżej, tj. do prawidłowego wykonania umów i porozumień, których jest Pani/Pan
stroną, nie dłużej jednak niż do chwili przedawnienia roszczeń z nich wynikających lub przez okres
przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie koniecznym dla
realizacji przewidzianych w tych przepisach obowiązków.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pan szczególną sytuacją,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora oraz przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem;
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych.
Powyższe uprawnienia może Pani/Pan realizować poprzez skierowanie pisma na adres
Administratora: Queens Capital Investment Sp. z o.o., ul. Cecylii Śniegockiej 7/4 00-430 Warszawa
lub wiadomości email na adres: odo@queens-capital.pl .
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Panem danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z zawarciem oraz wykonywaniem umów i porozumień, których jest lub będzie
Pani/Pan stroną.
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Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/Panem dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania.
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