
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

 

Od 25 maja 2018 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 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 („RODO”). W celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są 

przetwarzane przez spółki Grupy EULEO, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym 

zakresie, realizując tym samym obowiązek informacyjny. Podstawę stanowi Rozporządzenie 

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

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (RODO), obowiązujące od 25 maja 2018 na obszarze Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

 

Administratorami Państwa danych osobowych są spółki z Grupy EULEO, w skład której wchodzą 

następujące podmioty: 

 

 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, NIP9451946623
 Kancelaria EULEO M. Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni spółka komandytowa

NIP9452052460 
 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP9452166146 
posiadające siedzibę w: Kraków 31-231, ul. Bociana 22.  
Skrócona nazwa EULEO odnosi się do każdego z powyższych podmiotów. 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są głównie w celu nawiązania lub zachowania relacji 

biznesowych pomiędzy Państwem, a spółkami z Grupy EULEO, marketingu bezpośredniego 

produktów lub usług tych spółek, a także w celu przesyłania informacji handlowych. Podstawą 

prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6, ust a),b),c),f) RODO. 
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

W Grupie EULEO dbamy o Państwa dane osobowe. Informacja o polityce prywatności wyjaśnia 

rodzaje danych osobowych, które gromadzimy, podaje sposób oraz powód gromadzenia i 

wykorzystania, a także okres ich przechowywania. Wyjaśniamy również Państwa prawa do 

uzyskania dostępu, sprostowania lub sprzeciwienia się przetwarzaniu tych danych (w tym żądania 

usunięcia, stosownie do obowiązujących przepisów). Niniejsza polityka odnosi się do klientów, 

osób trzecich, a także interesariuszy, którzy odwiedzają nasze strony internetowe. 

 

1) Czy EULEO jest „administratorem danych”?  
Tak, EULEO jest „administratorem danych” zgodnie z definicją określoną przez obowiązujące 

przepisy (RODO). Oznacza to, że EULEO jest osobą prawną, która decyduje o celach 

gromadzenia danych i zarządza gromadzonymi przez siebie danymi osobowymi, oraz od której 

prawo wymaga ustanowienia polityk, procesów i procedur mających na celu ochronę tych 

danych oraz respektowanie praw osób, których dane są gromadzone. 

 
2) Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzi EULEO?  

W zależności od podanych informacji lub wybranych preferencji, EULEO może gromadzić 

następujące kategorie danych osobowych:  
a) Dane, które Państwo nam podajecie, np. podczas rejestracji do naszych usług, takie jak 

nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy. 



b) Jeżeli odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy wówczas informacje przy 

użyciu plików cookies. Używamy plików cookies, aby zapewnić Państwu przyjazną, 

bezpieczną i efektywną stronę internetową oraz zaoferować usługi dobrane do Państwa 

potrzeb i zainteresowań, np. poprzez ich dostosowanie do doświadczeń Państwa 

przeglądarki lub dostarczanie ukierunkowanych na Państwa reklam (strony trzeciej).  
c) Informacje, które uzyskujemy od osób trzecich (np. dostawców informacji) lub z oficjalnie 

dostępnych źródeł (np. rejestrów handlowych). 

 
3) W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej EULEO wykorzystuje Państwa dane 

osobowe? Wykorzystujemy Państwa dane:  
a) na podstawie Państwa zgody na:  

i) świadczenie, utrzymanie, doskonalenie i rozwijanie naszych usług i ich dostosowanie do 

Państwa potrzeb i zainteresowań (np. w celu zaoferowania Państwu 

zindywidualizowanych reklam),  
ii) kontaktowanie się z Państwem,  
iii) informowanie i doradzanie Państwu odnośnie produktów EULEO (np. poprzez 

wysyłanie Państwu reklam),  
b) do przygotowania i/lub wykonania umowy z Państwem, w celu:  

i) przygotowania ofert dla jednego z naszych produktów, świadczenia Państwu naszych 

usług i spełnienia naszych wzajemnych obowiązków kontraktowych,  
ii) założenia i utrzymywania kont użytkownika w naszych systemach i platformach 

internetowych,  
iii) dla wsparcia technicznego lub innych powiązanych celów,  

c) w ramach naszego interesu prawnego w zakresie:  
i) świadczenia, utrzymania, doskonalenia i rozwijania naszych usług i ich dostosowania do 

Państwa potrzeb i zainteresowań (np. w celu zaoferowania Państwu 

zindywidualizowanych reklam),  
ii) poprawy bezpieczeństwa systemów IT EULEO - na korzyść wszystkich naszych 

użytkowników,  
iii) kontaktowania się z Państwem,  

d) w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie wniosków o egzekwowanie prawa albo 

procedur ujawniania, albo też - jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo - nakazów 

sądowych, rozporządzeń rządowych, lub organów rządowych; jeżeli jest to konieczne do 

badania, zapobieżenia lub podjęcia środków dotyczących działalności niezgodnej z 

prawem, domniemanych nadużyć finansowych, sytuacji stwarzających potencjalne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub naruszenia naszych polityk lub warunków,  
e) do ochrony i dochodzenia naszych roszczeń. 

 

Jeżeli wykorzystamy Państwa dane do innych celów niż określone w niniejszej polityce, 

poinformujemy Państwa o tym innym celu i uzyskamy Państwa zgodę, jeżeli będzie to 

wymagane. 

 

4) Gdzie Państwa dane osobowe będą przetwarzane?  
Dane osobowe gromadzone przez EULEO mogą być przetwarzane zarówno wewnątrz 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”), jaki i poza nim, podlegając zawsze 

umownym ograniczeniom dotyczącym poufności i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie ochrony danych. Nie ujawnimy Państwa danych osobowych podmiotom, 

które nie są upoważnione do ich przetwarzania. Ilekroć będziemy przekazywać Państwa dane 

osobowe do przetwarzania poza EOG, będziemy wdrażać skuteczne mechanizmy transferu 

(np. standardowe klauzule umowne UE lub wiążące reguły korporacyjne) celem zapewnienia 

odpowiedniego poziomu ochrony danych. 

 
5) Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe? 



Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do 

osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, lub do wykonania obowiązków nałożonych 

przez prawo albo, w zakresie dopuszczonym przez prawo, np. do ochrony roszczeń. Po tym 

czasie usuniemy Państwa dane osobowe. Indywidualne okresy retencji zależą od rodzaju 

danych osobowych i konkretnego celu ich przetwarzania. 

 

6) Jakie są Państwa prawa w zakresie Państwa danych osobowych?  
W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy odnośnie do ochrony danych mają 

Państwo prawo do:  
a) uzyskania dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, w tym informacji, takich 

jak na przykład: źródła i kategorie danych, cele przetwarzania, odbiorcy (lub kategorie 

odbiorców) i odpowiedni okres retencji;  
b) żądania aktualizacji lub sprostowania Państwa danych osobowych tak, aby zawsze były 

dokładne;  
c) uzyskania Państwa danych osobowych w formacie elektronicznym dla Państwa lub dla 

innego administratora;  
d) żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli nie są one dłużej potrzebne do 

osiągnięcia celów, do których były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane;  
e) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach, na 

przykład: jeżeli Państwo zakwestionowali dokładność danych osobowych, które Państwa 

dotyczą, na okres umożliwiający nam weryfikację ich dokładności;  
f) sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z uwagi na szczególne 

względy związane z Państwa specjalną sytuacją, która ma charakter nadrzędny wobec 

naszych uzasadnionych podstaw prawnych do ich przetwarzania;  
g) wycofania zgody w dowolnym czasie w przypadku, kiedy Państwa dane osobowe 

przetwarzane są za Państwa zgodą, bez wpływu na legalność przetwarzania na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem lub jeżeli istnieje inna podstawa prawna przetwarzania 

Państwa danych (np. nadrzędny interes prawny);  
h) złożenia skargi do administratora danych i/lub Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
i) mogą Państwo wykonać swoje prawa, kontaktując się z nami i podając swoje nazwisko i 

adres e-mail, a także cel Państwa żądania. 

 
7) W jaki sposób EULEO gromadzi dane osobowe poprzez strony internetowe?  

Na swoich stronach internetowych EULEO gromadzi tylko te dane osobowe, które Państwo 

dobrowolnie podadzą w formularzach online lub w inny sposób umożliwią nam Państwo na ich 

gromadzenie zgodnie z preferencjami plików cookies, które Państwo wybrali podczas 

pierwszych odwiedzin naszej strony. Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w 

dowolnym czasie, i jeżeli tak Państwo zrobią, zaprzestaniemy przetwarzania danych, które 

Państwa dotyczą, zgromadzonych na tej stronie internetowej. Mogą Państwo wycofać swoją 

zgodę pisząc do nas pod adres mailowy: rodo@euleo.pl 

 
8) Czy są pliki cookies?  

Plik cookie to mały fragment danych przechowywany na Państwa komputerze lub urządzeniu 

mobilnym i umożliwiający stronie internetowej "zapamiętać" Państwa działania lub preferencje.  
Wykorzystujemy pliki cookie do zapewnienia prawidłowego działania naszych stron 

internetowych i ułatwienia Państwu dostępu do nich, gromadząc informacje o Państwa 

urządzeniu i preferencjach (np. o Państwa przeglądarce). Ponadto, gromadzimy informacje o 

wzajemnym oddziaływaniu na siebie Państwa i naszych usług lub usług naszych partnerów, 

takich jaki usługi reklamowe. W zasadzie mogą Państwo także korzystać z naszej strony 

internetowej bez plików cookies. Jeżeli jednak chcą Państwo skorzystać z naszej strony 

internetowej w pełni i wygodnie, powinni Państwo zaakceptować te pliki cookies. Na naszej 

stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki: 

mailto:rodo@euleo.pl


            

 Nazwa pliku  Wykorzystanie  Czas   Rodzaj pliku  

 cookie     przechowywania  cookie   
            

 Google   Pliki cookies Google Analitycs służące 3 lata  Pliki cookie  

 Analitycs  monitorowaniu wejść     strony trzeciej  

    na witrynę www        
            

 

 

9) Czy EULEO gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe od stron trzecich?  
Tak. Dostarczając naszym klientom rozwiązań z zakresu zarządzania należnościami i pomocy 

prawnej, możemy gromadzić informacje o Państwu i Państwa firmie w celu dokonania oceny i 

monitorowania naszego własnego ryzyka utraty należności oraz windykacji należności. 

Gromadzimy informacje pochodzące od stron trzecich albo informacje oficjalne dostępne. 

Ponadto możemy gromadzić informacje, które nam Państwo bezpośrednio udostępnią. 

Gromadzimy dane dotyczące:  
a) podmiotów gospodarczych w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:  

branża, nazwa, nazwiska przedstawicieli (np. dyrektorzy, członkowie zarządu), nazwiska 

właścicieli, i informacje dotyczące wiarygodności kredytowej (np. płatności i incydenty 

ryzyka),  
b) osób fizycznych: imię nazwisko, adres e-mail, adres, informacje dotyczące Państwa 

wiarygodności kredytowej (np. płatności i incydenty ryzykowne). 

 

10) W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować?  
W przypadku pytań odnośnie do danych osobowych, które Państwa dotyczą, mogą się 

Państwo z nami skontaktować pod adresem rodo@euleo.pl 

 

11) Jak często aktualizujemy informację o polityce prywatności?  
Co 6 miesięcy przeglądamy informację o polityce prywatności jeśli zaistnieje potrzeba 

wprowadzamy do niej zmiany. Zapewnimy, aby najnowsza wersja była dostępna tutaj, możemy 

także Państwa bezpośrednio informować (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) w 

przypadku wprowadzenia znaczących zmian. Niniejsza informacja o polityce prywatności 

została ostatnio zaktualizowana 25.05.2018. 


