CREDITEXPRESS INKASSO Poland Sp. z o.o. oraz Kancelaria Prawna CREDITEXPRESS INKASSO A.Olearska sp.k. przetwarzają otrzymane dane osobowe w imieniu innych podmiotów. Są nimi m.in. banki, instytucje pożyczkowe, telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe
czy też SVEA Ekomoni Cyprus Ltd., w imieniu której CREDITEXPRESS oraz Kancelaria CREDITEXPRESS serwisuje zakupione przez SVEA wierzytelności.
Posiadamy Twoje dane ponieważ Twój Wierzyciel (Administrator danych) przekazał nam
je w celu windykacji należności na jego rzecz. Wynika z tego, że nie została dokonana
przez Ciebie spłata należności, która zgodnie z umową zawartą z Wierzycielem powinna
być dokonana. Bądź też Twój Wierzyciel dokonał sprzedaży wierzytelności do SVEA Ekonomi Cyprus, a następnie aktualny Wierzyciel zlecił nam obsługę i dochodzenie wymagalnych wierzytelności na drodze polubownej, jak też i na drodze sądowo - egzekucyjnej.
Proszę pamiętać, że Wierzyciel może przetwarzać dane w celu dochodzenia należności
także po wygaśnięciu umowy/jej rozwiązaniu/wypowiedzeniu.
Podstawą prawną przekazania danych w celu dochodzenia należności oprócz zawartej
z Wierzycielem umowy są także przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. a) – f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).
Przesłanką legalizująca proces przetwarzania zawarta jest w art. 6 ust. 1 lit. f) - (prawnie
uzasadniony interes) RODO, którym jest dochodzenie należności finansowej.

W spółkach powołaliśmy Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli masz jakieś
pytania, wątpliwości możesz się z nimi skontaktować wysyłając maila lub pismo na
adres siedziby Spółki:
1.

CREDITEXPRESS INKASSO Poland Sp. z o.o.
inspektor@creditexpress.pl

2.

Kancelaria Prawna CREDITEXPRESS Inkasso A.Olearska sp.k.
kancelaria.inspektor@creditexpress.pl

Adres do wysyłki korespondencji:
ul. Racławicka 2-4/p.IX
53-146 Wrocław
Z dopiskiem: „IODO”

Niniejszy dokument ma jedynie charakter informacyjny. W szczególności, nie stanowi on realizacji obowiązków informacyj-

nych, przewidzianych w art. 13 i 14 rozporządzenia 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”).
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