INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB
NIE BĘDĄCYCH KLIENTAMI PODMIOTÓW GRUPY WEC
Administratorzy
danych (podmioty z
Grupy WEC)
Dane kontaktowe

Kategorie danych
osobowych

Cele przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

Okres
przechowywania
danych
Odbiorcy danych

Przekazywanie
danych poza EOG
Prawa osoby, której
dane dotyczą

Pani/Pana danymi osobowymi administrują wspólnie podmioty Grupy WEC, czyli : Kancelaria PrawnaInkaso WEC S.A., SME Solutions Sp. z o.o., Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k., Kancelaria
Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp. k., e-wierzyciel.pl Sp. z o. o., które mają siedzibę przy ul.
Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych można się skontaktować poprzez adres email dane.osobowe@grupawec.pl lub
przez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.grupawec.pl/dane-osobowe
albo na stronach internetowych poszczególnych administratorów lub pisemnie na adres siedziby
administratorów.
Mogą być zbierane Pani/Pana takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, nr PESEL, miejsce zamieszkania, stan
cywilny, oraz informacje o zobowiązaniach, dochodach, aktywności gospodarczej i majątku oraz inne
informacje o sytuacji prawnej. Źródłem pochodzenia danych jest klient, który zawarł umowę z
administratorem. Informacje mogą też pochodzić z publicznie dostępnych wykazów czy też rejestrów lub
innych źródeł.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
 wykonania usług windykacyjnych przez podmioty należące do Grupy WEC na rzecz ich klientów lub w
imieniu własnym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora lub jego
klienta jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratorów – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratorów; uzasadnionym interesem administratorów jest prowadzenie marketingu
bezpośredniego swoich usług,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania usług windykacyjnych, nie dłużej niż do
upływu okresu przedawnienia dochodzonych wobec Pani/Pana roszczeń lub do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących usługi windykacyjnej
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratorów, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności
– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie
z poleceniami administratorów.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Pani/Pana dane osobowe
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym .
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorami.
Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
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