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 G. Grzesiak spółka komandytowa, NIP9451946623
Kancelaria EULEO M. Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie
komandytowa NIP9452052460
 EULEO SSC sp. z o.o. NIP9452166146
posiadające siedzibę w: Kraków 31-231, ul. Bociana 22.
Skrócona nazwa EULEO odnosi się do każdego z powyższych podmiotów.

Prawni

spółka

Państwa dane osobowe przetwarzane są głównie w celu nawiązania lub zachowania relacji
biznesowych pomiędzy Państwem, a spółkami z Grupy EUELO, 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 celu dołożenia najwyższej staranności w dochowaniu zasady transparentności przedstawiamy
również część szczególną Polityki prywatności, gdzie zamieszczamy klauzule informacyjne dla
poszczególnych kategorii osób, których dane dotyczą, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego
osobno Firmy windykacyjnej oraz Kancelarii prawnej.
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:
Nazwa
cookie

pliku

Google
Analitycs

Wykorzystanie
Pliki cookies Google Analitycs służące
monitorowaniu wejść
na witrynę www

Czas
przechowywania
3 lata

Rodzaj
cookie

pliku

Pliki
cookie
strony trzeciej

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 08.03.2021.

Klauzule informacyjne
Spis treści
1. Klauzule EULEO G. Grzesiak spółka komandytowa w imieniu własnym
a. Klauzula dla Klientów (wierzycieli)
b. Klauzula dla Dłużnika po cesji wierzytelności
c. Klauzula dla potencjalnych nabywców/nabywców wierzytelności
d. Klauzula dla Dłużnika po zakończeniu zleconej windykacji
e. Klauzula dla Pracownika
f. Klauzula dla Kandydata do pracy
2. Klauzule EULEO G. Grzesiak spółka komandytowa w imieniu wierzyciela
a. Klauzula dla Dłużnika, którego dług opublikowano na portalu niezaplacone.info
b. Klauzula dla Dłużnika i innych osób, których dane są przetwarzane na potrzeby
windykacji
c. Klauzula dla potencjalnych nabywców wierzytelności
3. Klauzule informacyjne Kancelarii EULEO M. Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie
Prawni spółka komandytowa
a. Klauzula dla Klientów
b. Klauzula dla strony przeciwnej i innych osób zaangażowanych w sprawę
(przedstawiciele zawodów regulowanych, świadkowie itd.), w związku ze
świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Klientów
c. Klauzula dla Dłużnika i innych osób zaangażowanych w sprawę, w związku ze
świadczeniem pomocy prawnej (windykacji na etapie przedsądowym) na rzecz
Klientów
d. Klauzula dla potencjalnych nabywców wierzytelności
e. Klauzula dla Pracownika
f. Klauzula dla Kandydata do pracy

Klauzule informacyjne EULEO G. Grzesiak spółka komandytowa
W imieniu własnym
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – dla
Klientów (wierzycieli)
1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest EULEO G. Grzesiak spółka
komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22. W sprawie ochrony swoich danych
osobowych możecie Państwo skontaktować się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy,
2.2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu ewentualnego
dochodzenia roszczenia albo obrony, zapobiegania oszustwom i zapewnienia
bezpieczeństwa sieci i systemów, w celach administracyjnych spółek z Grupy Euleo, w
celach marketingowych kanałem tradycyjnym przez czas trwania łączącej nas relacji,

2.3. art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, w celu realizacji obowiązków podatkowych, bilansowych
wynikających przepisów,
2.4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgody, w celu marketingu i promocji swoich usług, przy
wykorzystaniu kanału komunikacji objętego Państwa zgodą.
2.5. W powyższych celach Administrator przetwarza również dane osobowe osób
zatrudnionych u Klienta przeznaczonych do kontaktu/wykonania umowy, podstawą prawną
legalizującą takie przetwarzanie jest stosunek prawny łączący tę osobę z Klientem
Administratora, a także prawnie uzasadniony interes Administratora.
3. Odbiorcy. Administrator może powierzyć Państwa dane odbiorcom występującym w roli
podmiotu przetwarzającego, takim jak dostawcy usług IT albo udostępnić dane odbiorcom
mającym status odrębnego administratora, mogą to być inni radcy prawni, adwokaci, notariusze,
biegli rewidenci, rzecznicy patentowi i inni przedstawiciele zawodów regulowanych lub
zawodów zaufania publicznego, których cele i sposoby przetwarzania określone są w prawie
powszechnym. Zgodnie z motywem 48 RODO, dla wewnętrznych celów administracyjnych
dane mogą być udostępnione spółkom z Grupy Euleo.
4. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak
np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
5. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z
zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
5.1. na podstawie niezbędności do wykonania umowy – do czasu wykonania umowy,
5.2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego
sprzeciwu, przedawnienia roszczeń 10 lat, albo wygaśnięcia innego prawnie uzasadnionego
interesu,
5.3. na podstawie obowiązków wynikających z przepisów – przez czas wskazany w tych
przepisach,
5.4. na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody.
6. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
Administratora, jest możliwość obrony i dochodzenia roszczeń, zapobieganie oszustwom i
zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów, cele administracyjne spółek z Grupy Euleo.
7. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także do ich przeniesienia – jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł
zrealizować generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia
szczegółowych warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.
8. Prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w
celu opartym na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku
Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie
wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec Państwa interesów, praw i wolności.
9. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę można wycofać przesyłając oświadczenie na adres: rodo@euleo.pl
10. Skarga. W przypadku, jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe
narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

11. Podanie danych. Podanie danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, w celach opartych
na Państwa zgodzie jest dobrowolne.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje
decyzji w sposób zautomatyzowany.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – dla
Dłużnika po cesji wierzytelności.
1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest EULEO SSC sp. z o.o., ul.
Bociana 22, 31-231 Kraków. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo
skontaktować się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu dochodzenia roszczenia,
w tym również przez zaoferowanie i sprzedaż wierzytelności.
2.2. W powyższym celu, na wskazanej wyżej podstawie, Administrator może przetwarzać
również dane osobowe osób zatrudnionych u Dłużnika lub jego reprezentantów.
3. Kategorie danych. Administrator gromadzi następujące kategorie danych osobowych:
identyfikacyjne, kontaktowe, dotyczące sytuacji finansowo – majątkowej.
4. Odbiorcy. W powyższym celu Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych do
podmiotów zewnętrznych, takich jak firmy windykacyjne, giełdy długów lub udostępnić dane
podmiotom, które mają status odrębnego administratora takim jak kancelarie
radcowskie/adwokackie. Takim odbiorcą Państwa danych jest portal giełda-długów.net. Do
kategorii odbiorców należą również potencjalni nabywcy wierzytelności, której jesteście
Państwo dłużnikiem. Zgodnie z motywem 48 RODO, dla wewnętrznych celów
administracyjnych dane mogą być udostępnione spółkom z Grupy Euleo.
5. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak
np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
6. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z
zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
6.1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego
sprzeciwu albo przedawnienia roszczeń.
7. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
Administratora, jest możliwość dochodzenia roszczeń.
8. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zrealizować
generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia szczegółowych
warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.
9. Prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w
celu opartym na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku
Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie
wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec Państwa interesów, praw i wolności.

10. Skarga. W przypadku, jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe
narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Źródło danych. Administrator pozyskał Państwa dane osobowe od cedenta (poprzedniego
wierzyciela), od którego w drodze cesji zakupił wierzytelność, której jesteście Państwo
dłużnikiem. Administrator może gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe
(kontaktowe, identyfikacyjne, dotyczące sytuacji finansowo – majątkowej) również w sposób
inny niż od Państwa, w szczególności z rejestrów publicznie dostępnych, takich jak KRS i CEIDG.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje
decyzji w sposób zautomatyzowany.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – dla
potencjalnych nabywców/nabywców wierzytelności.
1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest EULEO SSC sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22. W sprawie ochrony swoich danych osobowych
możecie Państwo skontaktować się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa dorozumianej zgody, w tym również na kanał
komunikacji w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawa
telekomunikacyjnego, w celu złożenia oferty sprzedaży wierzytelności, które ze względu na
prowadzoną przez Państwa działalność mogą być interesujące, ze względu również na
osobę dłużnika tej wierzytelności, który może być Państwa wierzycielem co umożliwi
potrącenie.
2.2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży wierzytelności,
2.3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu ewentualnego
dochodzenia
roszczenia
albo
obrony,
zapobiegania
oszustwom
i
zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów, w celach administracyjnych spółek z Grupy
Euleo,
2.4. art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, w celu realizacji obowiązków podatkowych, bilansowych
wynikających przepisów.
2.5. W celu wykonania umowy Administrator przetwarza również dane osobowe osób
zatrudnionych u Państwa przeznaczonych do kontaktu, podstawą prawną legalizującą takie
przetwarzanie jest stosunek prawny łączący tę osobę z Państwem.
3. Odbiorcy. Administrator może powierzyć Państwa dane odbiorcom występującym w roli
podmiotu przetwarzającego, takim jak dostawcy usług IT albo udostępnić dane odbiorcom
mającym status odrębnego administratora, mogą to być inni radcy prawni, adwokaci, notariusze,
biegli rewidenci, rzecznicy patentowi i inni przedstawiciele zawodów regulowanych lub
zawodów zaufania publicznego, których cele i sposoby przetwarzania określone są w prawie
powszechnym. Zgodnie z motywem 48 RODO, dla wewnętrznych celów administracyjnych
dane mogą być udostępnione spółkom z grupy Euleo.
4. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak
np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.

5. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z
zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
5.1. na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody,
5.2. na podstawie niezbędności do wykonania umowy – do czasu wykonania umowy,
5.3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego
sprzeciwu, przedawnienia roszczeń albo wygaśnięcia innego prawnie uzasadnionego
interesu,
5.4. na podstawie obowiązków wynikających z przepisów – przez czas wskazany w tych
przepisach.
6. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
Administratora, jest możliwość obrony i dochodzenia roszczeń, zapobieganie oszustwom i
zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów, cele administracyjne spółek z Grupy Euleo.
7. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także do ich przeniesienia – jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł
zrealizować generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia
szczegółowych warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.
8. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę można wycofać przesyłając oświadczenie na adres: rodo@euleo.pl
9. Prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w
celu opartym na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku
Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie
wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności.
10. Skarga. W przypadku, jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe
narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Podanie danych. Podanie danych jest dobrowolne dla celu przedstawienia oferty. W przypadku
decyzji zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędnym warunkiem.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje
decyzji w sposób zautomatyzowany.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – dla
Dłużnika po zakończeniu zleconej windykacji.
1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest EULEO G. Grzesiak spółka
komandytowa, ul. Bociana 22, 31-231 Kraków. W sprawie ochrony swoich danych osobowych
możecie Państwo skontaktować się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu dochodzenia i obrony
przed roszczeniami.
2.2. W powyższym celu, na wskazanej wyżej podstawie, Administrator może przetwarzać
również dane osobowe osób zatrudnionych u Dłużnika lub jego reprezentantów.

3. Kategorie danych. Administrator przechowuje następujące kategorie danych osobowych:
identyfikacyjne, kontaktowe, dotyczące sytuacji finansowo – majątkowej.
4. Odbiorcy. W powyższym celu Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych do
podmiotów zewnętrznych, takich jak dostawcy usług IT lub udostępnić dane podmiotom, które
mają status odrębnego administratora takim jak kancelarie radcowskie/adwokackie. Zgodnie z
motywem 48 RODO, dla wewnętrznych celów administracyjnych dane mogą być udostępnione
spółkom z Grupy Euleo.
5. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak
np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
6. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z
zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
6.1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego
sprzeciwu albo przedawnienia roszczeń z czynu niedozwolonego, zgodnie z art. 442(1) k.c.
przez 10 lat.
7. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
Administratora, jest możliwość obrony i dochodzenia roszczeń.
8. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zrealizować
generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia szczegółowych
warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.
9. Prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w
celu opartym na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku
Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie
wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec Państwa interesów, praw i wolności.
10. Skarga. W przypadku, jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe
narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Źródło danych. Administrator pozyskał dane osobowe od Państwa wierzyciela, a także z
rejestrów publicznie dostępnych, takich jak KRS i CEIDG, w celu przeprowadzenia windykacji.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje
decyzji w sposób zautomatyzowany.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – dla
Pracownika.
1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest EULEO G. Grzesiak spółka
komandytowa, ul. Bociana 22, 31-231 Kraków. W sprawie ochrony swoich danych osobowych
możecie Państwo skontaktować się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy, co obejmuje również
wykorzystanie danych osobowych pracownika do kontaktów handlowych z kontrahentami,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu ewentualnego
dochodzenia roszczenia albo obrony, organizacji czasu pracy i oceny pracy, zapobiegania
oszustwom i zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów, w celach administracyjnych
spółek z Grupy Euleo,
2.3. art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, w celu realizacji obowiązków podatkowych, bilansowych,
wynikających z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w zakresie badań wstępnych i
okresowych, zapewnienia BHP,
2.4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celu np. wykorzystania Państwa wizerunku do celów
zewnętrznych (przykładowo na stronie internetowej).
Odbiorcy. Administrator może powierzyć Państwa dane odbiorcom występującym w roli
podmiotu przetwarzającego, takim jak dostawcy usług IT albo udostępnić dane odbiorcom
mającym status odrębnego administratora, takim jak radcy prawni, adwokaci, notariusze, biegli
rewidenci, rzecznicy patentowi, przedstawiciele zawodów medycznych i inni przedstawiciele
zawodów regulowanych lub zawodów zaufania publicznego, których cele i sposoby
przetwarzania określone są w prawie powszechnym. Zgodnie z motywem 48 RODO, dla
wewnętrznych celów administracyjnych dane mogą być udostępnione spółkom z Grupy Euleo.
Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak
np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z
zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
5.1. na podstawie niezbędności do wykonania umowy – do czasu wykonania umowy,
5.2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – w zakresie danych nieobjętych
dokumentacją pracowniczą do czasu przedawnienia roszczeń – tj. w stosunkach pracy 3 lata
od daty wymagalności, w stosunkach niepracowniczych 10 lat, albo wygaśnięcia innego
prawnie uzasadnionego interesu, przykładowo skrzynka e-mail zostanie zarchiwizowana na
okres roczny po zakończenia stosunku pracy, wyłącznie w celu wysyłania automatycznej
odpowiedzi o treści powiadamiającej nadawców o tym, że skrzynka e-mail pracownika nie
jest aktywna, albo do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
5.3. na podstawie obowiązków wynikających z przepisów – przez czas wskazany w tych
przepisach, akta osobowe pracownika przechowywane są przez okres 10 lat licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, wobec
pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. oraz po 1 stycznia 1999r. a przed 1
stycznia 2019 r., a wobec których pracodawca nie złożył oświadczenia o zamiarze
przekazania za te osoby raportu informacyjnego - przez okres 50 lat,
5.4. na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody.
Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
Administratora, jest możliwość obrony i dochodzenia roszczeń, organizacja czasu pracy i ocena
pracy, zapobieganie oszustwom i zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów.
Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także do ich przeniesienia – jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł
zrealizować generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia
szczegółowych warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.
Prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w
celu opartym na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku
Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie

wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec Państwa interesów, praw i wolności.
9. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę można wycofać przesyłając oświadczenie na adres: rodo@euleo.pl
10. Skarga. W przypadku, jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe
narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Podanie danych. Podanie danych dla celów opartych na Państwa zgodzie jest dobrowolne w
pozostałym zakresie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje
decyzji w sposób zautomatyzowany.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – dla
Kandydata do pracy.
1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest EULEO G. Grzesiak spółka
komandytowa, ul. Bociana 22, 31-231 Kraków. W sprawie ochrony swoich danych osobowych
możecie Państwo skontaktować się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przeprowadzenia rekrutacji,
2.2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w
przyszłych rekrutacjach albo w przypadku zamieszczenia w CV informacji w zakresie
przekraczającym katalog wskazany w art. 22(1) par. 1 k.p.
3. Odbiorcy. Administrator może powierzyć Państwa dane odbiorcom występującym w roli
podmiotu przetwarzającego, takim jak dostawcy usług IT albo udostępnić dane odbiorcom
mającym status odrębnego administratora, takim jak radcy prawni, adwokaci, notariusze, biegli
rewidenci, rzecznicy patentowi i inni przedstawiciele zawodów regulowanych lub zawodów
zaufania publicznego, których cele i sposoby przetwarzania określone są w prawie
powszechnym. Zgodnie z motywem 48 RODO, dla wewnętrznych celów administracyjnych
dane mogą być udostępnione spółkom z Grupy Euleo.
4. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak
np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
5. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z
zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
5.1. na podstawie niezbędności do wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy
(rekrutacji) – do zakończenia rekrutacji,
5.2. na podstawie zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach – do czasu
wycofania zgody lub upływu terminu 12 miesięcy od złożenia CV.
6. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także do ich przeniesienia – jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł
zrealizować generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia
szczegółowych warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.

7. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę można wycofać przesyłając oświadczenie na adres: rodo@euleo.pl
8. Skarga. W przypadku, jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe
narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie danych. Podanie danych dla celów opartych na Państwa zgodzie jest dobrowolne w
pozostałym zakresie jest warunkiem udziału w rekrutacji.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje
decyzji w sposób zautomatyzowany.

W imieniu wierzyciela
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w imieniu
Wierzyciela dla Dłużnika, którego dług opublikowano na portalu niezaplacone.info.
1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wierzyciel publikujący dług
na portalu niezaplacone.info. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo
skontaktować się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, a
także bezpośrednio z Administratorem.
2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu sprzedaży
wierzytelności.
3. Kategorie danych. Administrator gromadzi następujące kategorie danych osobowych:
identyfikacyjne, kontaktowe, dotyczące sytuacji finansowo – majątkowej.
4. Odbiorcy. W powyższym celu Administrator powierza Państwa dane osobowe do odbiorcy
jakim jest operator portalu niezaplacone.info – EULEO G. Grzesiak spółka komandytowa z
siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22.
5. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak
np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
6. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z
zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
6.1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego
sprzeciwu albo przedawnienia roszczeń.
7. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
Administratora, jest możliwość dochodzenia roszczenia przez jego sprzedaż.
8. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych - jednak nie w każdym przypadku
Administrator będzie mógł zrealizować generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich
realizacja zależy od zaistnienia szczegółowych warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.

9. Prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w
celu opartym na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku
Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie
wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec Państwa interesów, praw i wolności.
10. Skarga. W przypadku jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe
narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Źródło danych. Administrator może gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe
(kontaktowe, identyfikacyjne, dotyczące sytuacji finansowo – majątkowej) również w sposób
inny niż od Państwa, w szczególności z rejestrów publicznie dostępnych, takich jak KRS i CEIDG.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje
decyzji w sposób zautomatyzowany.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w imieniu
Wierzyciela dla Dłużnika i innych osób, których dane są przetwarzane na potrzeby windykacji.
1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wierzyciel wskazany w
nagłówku wezwania do zapłaty, które przesłaliśmy do Państwa w jego imieniu. W sprawie
ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z pod adresem e-mail:
rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, a także bezpośrednio z Administratorem.
2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu dochodzenia roszczenia,
w tym również przez zaoferowanie i sprzedaż wierzytelności.
2.2. W powyższym celu, na wskazanej wyżej podstawie, Administrator może przetwarzać
również dane osobowe osób zatrudnionych u Dłużnika lub jego reprezentantów.
3. Kategorie danych. Administrator gromadzi następujące kategorie danych osobowych:
identyfikacyjne, kontaktowe, dotyczące sytuacji finansowo – majątkowej.
4. Odbiorcy. W powyższym celu Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych do
podmiotów zewnętrznych, takich jak firmy windykacyjne, giełdy długów lub udostępnić dane
podmiotom, które mają status odrębnego administratora takim jak kancelarie
radcowskie/adwokackie, potencjalni nabywcy wierzytelności, której jesteście Państwo
dłużnikiem. Takim odbiorcą Państwa danych są spółki z Grupy Euleo, a także portal giełdadługów.net.
5. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak
np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
6. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z
zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
6.1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego
sprzeciwu albo przedawnienia roszczeń.
7. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
Administratora, jest możliwość dochodzenia roszczeń.
8. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych - jednak nie w każdym przypadku

Administrator będzie mógł zrealizować generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich
realizacja zależy od zaistnienia szczegółowych warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.
9. Prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w
celu opartym na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku
Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie
wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec Państwa interesów, praw i wolności.
10. Skarga. W przypadku, jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe
narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Źródło danych. Administrator może gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe
(kontaktowe, identyfikacyjne, dotyczące sytuacji finansowo – majątkowej) również w sposób
inny niż od Państwa, w szczególności z rejestrów publicznie dostępnych, takich jak KRS i CEIDG.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje
decyzji w sposób zautomatyzowany.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w imieniu
Wierzyciela dla potencjalnych nabywców wierzytelności.
1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest wierzyciel oferowanej
wierzytelności. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować
się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, a także
bezpośrednio z Administratorem.
2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa dorozumianej zgody, w tym również na kanał
komunikacji w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawa
telekomunikacyjnego, w celu złożenia oferty sprzedaży wierzytelności, które ze względu na
prowadzoną przez Państwa działalność mogą być interesujące, ze względu również na
osobę dłużnika tej wierzytelności, który może być Państwa wierzycielem co umożliwi
potrącenie.
2.2. W celu wykonania umowy Administrator przetwarza również dane osobowe osób
zatrudnionych u Państwa przeznaczonych do kontaktu, podstawą prawną legalizującą takie
przetwarzanie jest stosunek prawny łączący tę osobę z Państwem, a także prawnie
uzasadniony interes Administratora.
3. Odbiorcy. Odbiorcą Państwa danych są spółki z Grupy EULEO, którym Administrator powierzył
przetwarzanie Państwa danych w celu złożenia oferty sprzedaży wierzytelności.
4. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak
np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
5. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z
zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
znajdującego legalną podstawę. W tym przypadku do czasu wycofania zgody.
6. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także do ich przeniesienia – jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł
zrealizować generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia
szczegółowych warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.

7. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę można wycofać przesyłając oświadczenie na adres: rodo@euleo.pl
8. Skarga. W przypadku, jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe
narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie danych. Podanie danych jest dobrowolne.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje
decyzji w sposób zautomatyzowany.

Klauzule informacyjne Kancelarii EULEO M. Burczyńska-Radym, D.
Olszewski Radcowie Prawni spółka komandytowa
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – dla
Klientów.
1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria EULEO M.
Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni spółka komandytowa, ul. Bociana 22, 31231 Kraków. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować
się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres siedziby Kancelarii.
2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy,
2.2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu ewentualnego
dochodzenia roszczenia albo obrony, zapobiegania oszustwom i zapewnienia
bezpieczeństwa sieci i systemów, w celach administracyjnych spółek z Grupy Euleo,
2.3. art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, w celu realizacji obowiązków podatkowych, bilansowych
wynikających przepisów. W sytuacji, kiedy świadczymy pomoc prawną z urzędu, podstawę
prawą przetwarzania danych osobowych, stanowią obowiązujące przepisy.
2.4. W celu wykonania umowy Administrator przetwarza również dane osobowe osób
zatrudnionych u Klienta przeznaczonych do kontaktu/wykonania umowy, podstawą prawną
legalizującą takie przetwarzanie jest stosunek prawny łączący tę osobę z Klientem
Administratora, a także prawnie uzasadniony interes Administratora.
3. Odbiorcy. Administrator może powierzyć Państwa dane odbiorcom występującym w roli
podmiotu przetwarzającego, takim jak dostawcy usług IT albo udostępnić dane odbiorcom
mającym status odrębnego administratora, w związku ze specyfiką realizowanego świadczenia,
mogą to być inni radcy prawni, adwokaci, notariusze, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi i inni
przedstawiciele zawodów regulowanych lub zawodów zaufania publicznego, których cele i
sposoby przetwarzania określone są w prawie powszechnym. Zgodnie z motywem 48 RODO,
dla wewnętrznych celów administracyjnych dane mogą być udostępnione spółkom z Grupy
Euleo.
4. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak
np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
5. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z
zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:

5.1. na podstawie niezbędności do wykonania umowy – do czasu wykonania umowy,
5.2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego
sprzeciwu, przedawnienia roszczeń albo wygaśnięcia innego prawnie uzasadnionego
interesu,
5.3. na podstawie obowiązków wynikających z przepisów – przez czas wskazany w tych
przepisach,
5.4. zgodnie z ustawą o radcach prawnych i ustawą Prawo o adwokaturze, jeśli dane osobowe
zostały zgromadzone w ramach prowadzonego postępowania, przez 10 lat od końca roku,
w którym zakończyło się postępowanie.
6. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
Administratora, jest możliwość obrony i dochodzenia roszczeń, zapobieganie oszustwom i
zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów, cele administracyjne spółek z Grupy Euleo.
7. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także do ich przeniesienia – jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł
zrealizować generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia
szczegółowych warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.
8. Prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w
celu opartym na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku
Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie
wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec Państwa interesów, praw i wolności.
9. Skarga. W przypadku, jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe
narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Podanie danych. Podanie danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, zakres
niezbędnych danych wynika również z przepisów prawa, w przypadku, jeśli reprezentujemy
Państwa w postępowaniu sądowym.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje
decyzji w sposób zautomatyzowany.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – dla strony
przeciwnej i innych osób zaangażowanych w sprawę (przedstawiciele zawodów regulowanych,
świadkowie itd.), w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Klientów.
1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria EULEO M.
Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni spółka komandytowa, ul. Bociana 22, 31231 Kraków. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować
się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres siedziby Kancelarii.
2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu świadczenia pomocy
prawnej, na zlecenie Klienta, zapobiegania oszustwom i zapewnienia bezpieczeństwa sieci i
systemów, w celach administracyjnych spółek z Grupy Euleo,
2.2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów
branżowych, korporacyjnych i kodeksu etyki wykonywania zawodu.
2.3. W powyższych celach, na wskazanych wyżej podstawach, Administrator może przetwarzać
również dane osobowe osób zatrudnionych u strony przeciwnej i innych osób

zaangażowanych w sprawę będącą przedmiotem pomocy prawnej, takich jak
przedstawiciele zawodów regulowanych czy świadkowie.
3. Kategorie danych. Administrator gromadzi następujące kategorie danych osobowych:
identyfikacyjne, kontaktowe, dotyczące sytuacji finansowo – majątkowej, inne związane z
konkretnym przedmiotem zlecenia.
4. Odbiorcy. Administrator może powierzyć Państwa dane odbiorcom występującym w roli
podmiotu przetwarzającego, takim jak dostawcy usług IT albo udostępnić dane odbiorcom
mającym status odrębnego administratora, w związku ze specyfiką realizowanego świadczenia,
mogą to być inni radcy prawni, adwokaci, notariusze, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi i inni
przedstawiciele zawodów regulowanych lub zawodów zaufania publicznego, których cele i
sposoby przetwarzania określone są w prawie powszechnym. Zgodnie z motywem 48 RODO,
dla wewnętrznych celów administracyjnych dane mogą być udostępnione spółkom z Grupy
Euleo.
5. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak
np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
6. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z
zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
6.1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego
sprzeciwu, przedawnienia roszczeń albo wygaśnięcia innego prawnie uzasadnionego
interesu,
6.2. na podstawie obowiązków wynikających z przepisów – przez czas wskazany w tych
przepisach,
6.3. zgodnie z ustawą o radcach prawnych i ustawą Prawo o adwokaturze, jeśli dane osobowe
zostały zgromadzone w ramach prowadzonego postępowania, przez 10 lat od końca roku,
w którym zakończyło się postępowanie.
7. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
Administratora, jest możliwość świadczenia pomocy prawnej na rzecz Klientów, a także obrona i
dochodzenie roszczeń, zapobieganie oszustwom i zapewnienie bezpieczeństwa sieci i
systemów, cele administracyjne spółek z Grupy Euleo.
8. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania –
jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zrealizować generalnie przyznane
uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia szczegółowych warunków, opisanych
w art. 15 – 20 RODO, a w przypadku administratora będącego radcą prawnym/adwokatem
dodatkowe ograniczenia wynikają z potrzeby zachowania tajemnicy zawodowej i
szczegółowych przepisów branżowych - prawo do dostępu do danych i ograniczenia ich
przetwarzania przysługuje tylko w zakresie w jakim nie narusza tajemnicy zawodowej.
9. Prawo do sprzeciwu. Co do zasady przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania w celu opartym na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim
przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że
będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności. W przypadku danych osobowych
pozyskanych przez radcę prawnego/adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej
uprawnienie to jest jednak wyłączone.
10. Skarga. W przypadku, jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe
narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

11. Źródło danych. Administrator może gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe
(kontaktowe, identyfikacyjne, dotyczące sytuacji finansowo – majątkowej) również w sposób
inny niż od Państwa, w szczególności od Państwa przeciwnika procesowego, którego
reprezentujemy, a także z rejestrów publicznie dostępnych, takich jak KRS i CEIDG.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje
decyzji w sposób zautomatyzowany.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – dla
dłużnika i innych osób zaangażowanych w sprawę, w związku ze świadczeniem pomocy prawnej
(windykacji na etapie przedsądowym) na rzecz Klientów.
1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria EULEO M.
Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni spółka komandytowa, ul. Bociana 22, 31231 Kraków. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować
się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres siedziby Kancelarii.
2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu świadczenia pomocy
prawnej (windykacji na etapie przedsądowym), na zlecenie Klienta, zapobiegania oszustwom
i zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów, w celach administracyjnych spółek z Grupy
Euleo,
2.2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów
branżowych, korporacyjnych i kodeksu etyki wykonywania zawodu,
2.3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dorozumianej zgody potencjalnych nabywców wierzytelności, w
tym również na kanał komunikacji w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną i prawa telekomunikacyjnego, w celu złożenia oferty sprzedaży
wierzytelności, które ze względu na prowadzoną przez Państwa działalność mogą być
interesujące, ze względu również na osobę dłużnika tej wierzytelności, który może być
Państwa wierzycielem co umożliwi potrącenie.
2.4. W powyższych celach, na wskazanych wyżej podstawach, Administrator może przetwarzać
również dane osobowe osób zatrudnionych u dłużnika i innych osób zaangażowanych w
sprawę będącą przedmiotem pomocy prawnej, takich jak przedstawiciele zawodów
regulowanych czy świadkowie.
3. Kategorie danych. Administrator gromadzi następujące kategorie danych osobowych:
identyfikacyjne, kontaktowe, dotyczące sytuacji finansowo – majątkowej, inne związane z
przedmiotem zlecenia.
4. Odbiorcy. Administrator może powierzyć Państwa dane odbiorcom występującym w roli
podmiotu przetwarzającego, takim jak dostawcy usług IT, firmy windykacyjne, giełdy długów,
albo udostępnić dane odbiorcom mającym status odrębnego administratora, mogą to być
potencjalni nabywcy wierzytelności, inni radcy prawni, adwokaci, notariusze, biegli rewidenci,
rzecznicy patentowi i inni przedstawiciele zawodów regulowanych lub zawodów zaufania
publicznego, których cele i sposoby przetwarzania określone są w prawie powszechnym.
Zgodnie z motywem 48 RODO, dla wewnętrznych celów administracyjnych dane mogą być
udostępnione spółkom z Grupy EULEO. W celu windykacji na etapie przedsądowym, przez co
należy rozumieć również zaoferowanie wierzytelności na sprzedaż, Administrator może
powierzyć przetwarzanie Państwa danych spółkom EULEO G. Grzesiak sp. k. oraz EULEO SSC
sp. z o.o., a także operatorowi portalu giełda-długów.net.

5. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak
np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
6. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z
zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
6.1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego
sprzeciwu, przedawnienia roszczeń, albo wygaśnięcia innego prawnie uzasadnionego
interesu,
6.2. na podstawie obowiązków wynikających z przepisów – przez czas wskazany w tych
przepisach,
6.3. zgodnie z ustawą o radcach prawnych i ustawą Prawo o adwokaturze, jeśli dane osobowe
zostały zgromadzone w ramach prowadzonego postępowania, przez 10 lat od końca roku,
w którym zakończyło się postępowanie,
6.4. na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody.
7. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
Administratora, jest możliwość świadczenia pomocy prawnej na rzecz Klientów, a także obrona i
dochodzenie roszczeń, zapobieganie oszustwom i zapewnienie bezpieczeństwa sieci i
systemów, cele administracyjne spółek z Grupy EULEO.
8. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania –
jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zrealizować generalnie przyznane
uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia szczegółowych warunków, opisanych
w art. 15 – 20 RODO, a w przypadku administratora będącego radcą prawnym/adwokatem
dodatkowe ograniczenia wynikają z potrzeby zachowania tajemnicy zawodowej i
szczegółowych przepisów branżowych - prawo do dostępu do danych i ograniczenia ich
przetwarzania przysługuje tylko w zakresie w jakim nie narusza tajemnicy zawodowej.
9. Prawo do sprzeciwu. Co do zasady przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania w celu opartym na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim
przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że
będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności. W przypadku danych osobowych
pozyskanych przez radcę prawnego/adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej
uprawnienie to jest jednak wyłączone.
10. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę można wycofać przesyłając oświadczenie na adres: rodo@euleo.pl
11. Skarga. W przypadku jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe
narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
12. Źródło danych. Administrator może gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe
(kontaktowe, identyfikacyjne, dotyczące sytuacji finansowo – majątkowej) również w sposób
inny niż od Państwa, w szczególności od Państwa wierzyciela, którego reprezentujemy, a także z
rejestrów publicznie dostępnych, takich jak KRS i CEIDG.
13. Podanie danych. Podanie danych, dotyczące potencjalnych nabywców wierzytelności, w celach
opartych na dorozumianej zgodzie (odebranie oferty sprzedaży wierzytelności) jest dobrowolne.
14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje
decyzji w sposób zautomatyzowany.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria EULEO M. Burczyńska-Radym,
D. Olszewski Radcowie Prawni spółka komandytowa, działająca na zlecenie wierzyciela
oferowanej wierzytelności.
2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu złożenia oferty sprzedaży
wierzytelności, które ze względu na prowadzoną przez Państwa działalność mogą być
interesujące, ze względu również na osobę dłużnika tej wierzytelności, który może być
Państwa wierzycielem co umożliwi potrącenie, na podstawie Państwa dorozumianej zgody,
w tym również na kanał komunikacji w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną i prawa telekomunikacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
a jeśli spełnione są prawem przewidziane warunki także prawo dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich
przeniesienia.
4. W powyższym celu Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych do
podmiotów zewnętrznych, takich jak dostawcy usług IT lub udostępnić dane podmiotom,
które mają status odrębnego administratora takim jak kancelarie radcowskie/adwokackie.
5. Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce
kontakt/dane osobowe. Mogą Państwo również zadać pytanie Administratorowi nt.
przetwarzania Państwa danych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – dla
Pracownika.
1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria EULEO M.
Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni spółka komandytowa, ul. Bociana 22, 31231 Kraków. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować
się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres siedziby Kancelarii.
2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy, co obejmuje również
wykorzystanie danych osobowych pracownika do kontaktów handlowych z kontrahentami,
2.2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu ewentualnego
dochodzenia roszczenia albo obrony, organizacji czasu pracy i oceny pracy, zapobiegania
oszustwom i zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów, w celach administracyjnych
spółek z Grupy Euleo,
2.3. art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, w celu realizacji obowiązków podatkowych, bilansowych,
wynikających z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w zakresie badań wstępnych i
okresowych, zapewnienia BHP,
2.4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celu np. wykorzystania Państwa wizerunku do celów
zewnętrznych (przykładowo na stronie internetowej).
3. Odbiorcy. Administrator może powierzyć Państwa dane odbiorcom występującym w roli
podmiotu przetwarzającego, takim jak dostawcy usług IT albo udostępnić dane odbiorcom

mającym status odrębnego administratora, takim jak radcy prawni, adwokaci, notariusze, biegli
rewidenci, rzecznicy patentowi, przedstawiciele zawodów medycznych i inni przedstawiciele
zawodów regulowanych lub zawodów zaufania publicznego, których cele i sposoby
przetwarzania określone są w prawie powszechnym. Zgodnie z motywem 48 RODO, dla
wewnętrznych celów administracyjnych dane mogą być udostępnione spółkom z Grupy Euleo.
4. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak
np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
5. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z
zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
5.1. na podstawie niezbędności do wykonania umowy – do czasu wykonania umowy,
5.2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – w zakresie danych nieobjętych
dokumentacją pracowniczą do czasu przedawnienia roszczeń – tj. w stosunkach pracy 3 lata
od daty wymagalności, w stosunkach niepracowniczych 10 lat, albo wygaśnięcia innego
prawnie uzasadnionego interesu, przykładowo skrzynka e-mail zostanie zarchiwizowana na
okres roczny po zakończenia stosunku pracy, wyłącznie w celu wysyłania automatycznej
odpowiedzi o treści powiadamiającej nadawców o tym, że skrzynka e-mail pracownika nie
jest aktywna, albo do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
5.3. na podstawie obowiązków wynikających z przepisów – przez czas wskazany w tych
przepisach, akta osobowe pracownika przechowywane są przez okres 10 lat licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, wobec
pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. oraz po 1 stycznia 1999r. a przed 1
stycznia 2019 r., a wobec których pracodawca nie złożył oświadczenia o zamiarze
przekazania za te osoby raportu informacyjnego - przez okres 50 lat,
5.4. na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody.
6. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
Administratora, jest możliwość obrony i dochodzenia roszczeń, organizacja czasu pracy i ocena
pracy, zapobieganie oszustwom i zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów.
7. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także do ich przeniesienia – jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł
zrealizować generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia
szczegółowych warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.
8. Prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w
celu opartym na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku
Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie
wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec Państwa interesów, praw i wolności.
9. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę można wycofać przesyłając oświadczenie na adres: rodo@euleo.pl
10. Skarga. W przypadku, jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe
narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Podanie danych. Podanie danych dla celów opartych na Państwa zgodzie jest dobrowolne w
pozostałym zakresie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje
decyzji w sposób zautomatyzowany.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – dla
Kandydata do pracy.
1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria EULEO M.
Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni spółka komandytowa, ul. Bociana 22, 31231 Kraków. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować
się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres siedziby Kancelarii.
2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przeprowadzenia rekrutacji,
2.2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w
przyszłych rekrutacjach albo w przypadku zamieszczenia w CV informacji w zakresie
przekraczającym katalog wskazany w art. 22(1) par. 1 k.p.
3. Odbiorcy. Administrator może powierzyć Państwa dane odbiorcom występującym w roli
podmiotu przetwarzającego, takim jak dostawcy usług IT albo udostępnić dane odbiorcom
mającym status odrębnego administratora, takim jak radcy prawni, adwokaci, notariusze, biegli
rewidenci, rzecznicy patentowi i inni przedstawiciele zawodów regulowanych lub zawodów
zaufania publicznego, których cele i sposoby przetwarzania określone są w prawie
powszechnym. Zgodnie z motywem 48 RODO, dla wewnętrznych celów administracyjnych
dane mogą być udostępnione spółkom z Grupy Euleo.
4. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak
np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
5. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z
zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
5.1. na podstawie niezbędności do wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy
(rekrutacji) – po zakończeniu rekrutacji,
5.2. na podstawie zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach – do czasu
wycofania zgody lub upływu terminu 12 miesięcy od złożenia CV,
6. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także do ich przeniesienia – jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł
zrealizować generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia
szczegółowych warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.
7. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę można wycofać przesyłając oświadczenie na adres: rodo@euleo.pl
8. Skarga. W przypadku, jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe
narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie danych. Podanie danych dla celów opartych na Państwa zgodzie jest dobrowolne w
pozostałym zakresie jest warunkiem udziału w rekrutacji.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje
decyzji w sposób zautomatyzowany.

