
KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

Stosownie do treści art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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, zwanego dalej „RODO” uprzejmie informuję, iż  

 

Administratorem Państwa Danych jest P.H.U Calypso sp. z o.o., ul. Niezłomnych 3/13, 60-

050 Mosina, zwana dalej „Calypso sp. z o.o.”, z którą można skontaktować się pisemnie pod 

adresem wskazanym powyżej, lub za pomocą e-mail na adres biuro@dukatpozyczki.pl  

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w spółce P.H.U Calypso sp. z o.o. pełni 

Pan  Tomasz Bartkowiak , e-mail kontakt@kancelariabartkowiak.pl 

 

Celem przetwarzania danych osobowych przez PHU Calypso sp. z o. o. jest: 

 

- ocena zdolności kredytowej i analiza ryzyka kredytowego, (na podstawie art. 22 ust. 2b 

RODO) przed zawarciem Umowy pożyczki – podstawą przetwarzania jest obowiązek 

prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1c RODO) oraz zgoda kontrahenta na 

przetwarzanie danych oraz zgoda na wystąpienie do biur informacji gospodarczej (art. 6 ust. 

1a RODO), 

- zawarcia i wykonania Umowy pożyczki – podstawą przetwarzania jest niezbędność 

przetwarzania do zawarcia i wykonania tej Umowy (art. 6 ust. 1b RODO), 

- promocji handlowej PHU Calypso Sp. z o.o. – podstawą przetwarzania jest konieczność 

przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim 

promocja swoich produktów (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda kontrahenta (art. 6 ust. 1a 

RODO), 

- windykacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1f RODO), 

- archiwalnym i statystycznym, - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania 

do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1f RODO), 

 

Odbiorcą przekazanych danych osobowych będą pracownicy i uprawnieni przedstawiciele 

P.H.U. Calypso sp. z o.o., biura  informacji gospodarczej współpracujące z administratorem, 

dostawcy usług informatycznych, podmiotom z którymi Administrator zawartą ma umowę 

w zakresie świadczenia usług w zakresie obsługi prawnej. 

 

Danymi, jakie P.H.U Calypso sp. z o.o. przetwarza, to dane pozyskane bezpośrednio od 

Pani/Pana w trakcie składania wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki, a także dane 

pozyskane z biur informacji gospodarczych za Pani/Pana zgodą dane takie jak imię, 

nazwisko, nazwisko panieńskie, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, dane 

adresowe, dane kontaktowe oraz dane dotyczące zobowiązań finansowych. 

 



Dane przechowywane będą przez okres 13 lat od daty ich udostępnienia.   

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

udostępnionych w związku z Umową pożyczki, sprostowania tych danych,  ich usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania,  

- do przenoszenia danych,  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

- do  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, zgoda może być wycofana w dowolnej 

formie, w tym również pisemnie, drogą elektroniczną, w zakresie, w jakim przetwarzanie 

danych uzależnione jest od wyrażenia przez podmiot zgody, a ich przetwarzanie przez 

Administratora nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jego uzasadnionego 

prawnie interesu.  

 

Udostępnienie danych w związku z wnioskiem o zawarcie Umowy pożyczki jest wymogiem 

koniecznym dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i tym samym 

jest konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. 

Zgoda na udostępnienie danych na potrzeby promocji produktów P.H.U Calypso sp. z o.o. 

jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana. 

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych podanych nie podlega zautomatyzowanym procesom 

podejmowaniu decyzji 


