Polityka prywatności
obowiązująca w TAXAT Sp. z o. o.
W związku z wejściem w życie 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (zwane dalej „RODO”), TAXAT Sp. z o. o. (zwana dalej „TAXAT”) w
niniejszej polityce informuje o warunkach i zasadach przetwarzania danych
osobowych w TAXAT.
I.

KONTAKT
Z TAXAT skontaktować się można:
 pisemnie na adres: 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 281/117;
 pisemnie na adres: biuro@taxat.pl.
Z inspektorem ochrony danych skontaktować (zwany dalej IOD) się można:
 pisemnie na adres: 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 281/117;
 pPisemnie na adres: inspektorochronydanych@taxat.pl.
II.
DEFINICJE
W niniejszej polityce zastosowanie będą miały następujące definicje:
a) Dane osobowe - są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, data
urodzenia, PESEL, NIP, Regon, numer i seria dowodu osobistego, adres
korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, informacje o
zadłużeniu, wcześniej dokonanych płatnościach oraz informacje o sytuacji
finansowej (takie jak źródła dochodu) i majątkowej (takie jak informacje o
składnikach majątku, w tym posiadanych nieruchomościach i ruchomościach).
b) Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,
organizowanie,
porządkowanie,
przechowywanie,
adaptowanie
lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
c) Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala
cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
d) Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w
imieniu administratora;
e) Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę
lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe,
III.
ADMINISTRATOR I PODMIOT PRZETWARZAJĄCY
1. W zakresie danych osobowych przetwarzanych związku z windykacją
(dochodzeniem roszczeń) administratorem jest wierzyciel, natomiast TAXAT
pełni w takiej sytuacji rolę jedynie podmiotu przetwarzającego. Z uwagi na ten

IV.

V.

fakt, obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 RODO, realizowany jest
przez administratora i to administrator podejmuje ostateczne decyzje związane
z przetwarzaniem danych osobowych.
2. W pozostałym zakresie administratorem przetwarzanych danych osobowych
jest TAXAT.
CELE I PODSTAWY PRAWNE
1. Jeżeli posiadają Państwo zadłużenie obsługiwane przez TAXAT, to
przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Wierzyciela, tj. dochodzenia i obrony roszczeń
związku z nieuregulowanym zobowiązaniem.
2. Jeżeli posiadają Państwo lub Państwa pracodawca podpisaną umowę z
TAXAT, to dane osobowe będą przetwarzana na podstawie ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz na podstawie tej umowy i w celu jej
realizacji.
3. W zakresie wszelkich transakcji finansowych dane osobowe będą
przetwarzane na potrzeby i dla celów podatkowych i rachunkowych.
4. Jeżeli przystępują Państwo do procesu rekrutacji, to Państwa dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody oraz przepisów Kodeksu
Pracy art. 211 w celu przeprowadzenia rekrutacji na zasadach wskazanych w
ogłoszeniu.
5. Jeżeli nawiązują Państwo umowę o pracę z TAXAT, to dane osobowe będą
przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego administratora
wynikającego w szczególności z poniższych aktów prawnych:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy - w szczególności art.
221;

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych – w szczególności art. 1, 6 oraz 6a.
6. W pozostałych sprawach przetwarzanie danych osobowych będzie się
odbywać w celu realizacji przedmiotu kontaktu oraz na podstawie wyrażonej
zgody.
KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
1. W celu dochodzenia roszczeń może być przetwarzany następujący zakres
danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP, Regon,
numer i seria dowodu osobistego, adres, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, informacje o zadłużeniu, wcześniej dokonanych płatnościach,
historii współpracy z wierzycielem oraz informacje o sytuacji finansowej (takie
jak źródła dochodu) i majątkowej (takie jak informacje o składnikach majątku,
w tym posiadanych nieruchomościach i ruchomościach).
2. W celu realizacji umowy mogą być przetwarzane następujące dane: dane
identyfikacyjne stron (nazwa, adres, pesel/NIP), telefon, e-miał, adres
korespondencyjny, wynagrodzenie z tytułu umowy, numery kont bankowych
oraz inne niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze stosunku
prawnego oraz celów umowy.
3. Dla celów podatkowych i rachunkowych mogą być przetwarzane następujące
dane płatnika i odbiorcy: nazwa, adres, PESEL, NIP, REGON, kwota
transakcji, data wpłaty, inne niezbędne dane do wystawienia lub odebrania
rachunku faktury lub innego dokumentu księgowego oraz do rozliczenia
zgodnie z obowiązującymi przepisami skarbowymi.

VI.

VII.

VIII.

4. Na potrzeby procesu rekrutacji możemy przetwarzać następujące dane
osobowe: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe
wskazane przez taką osobę; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg
dotychczasowego zatrudnienia.
5. W celu nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę pracodawca
musi przetwarzać następujące dane osobowe: Dane identyfikacyjne, dane
adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy,
zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne, dane o zakresie
obowiązków, stawce wynagrodzenia, karach i nagrodach oraz inne dane
wymagane zgodnie z Kodeksem Pracy, dane kadrowe (wysługa lat pracy,
stawka wynagrodzeń), dane o czasie pracy, przyznanych nagrodach,
potrąceniach (składki związkowe, zajęcia komornicze itp.) numery kont dla
przelewów bankowych pracownika, dane wynikające z niezbędnych
wniosków składanych do ZUS (ZWUA -wyrejestrowanie, ZUS ZCNA zgłoszenie członka rodziny, ZAS - wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego,
OL-2 - wniosek o kontrolę zaśw. lekarskiego, Z15a - zgłoszenie opieki nad
dzieckiem, Z15B - zgłoszenie opieki nad innym członkiem rodziny).
6. W pozostałych sprawach dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie
niezbędnym do realizacji/zamknięcia/zakończenia danej sprawy.
ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH.
1. W celu dochodzenia roszczeń dane osobowe są pobierane od wierzyciela
oraz w ramach poszukiwania kontaktu, z osobą posiadającą zadłużenie, dane
osobowe mogą być pobierane z publicznie dostępnych źródeł takich jak
portale społecznościowe, strony internetowe, wyszukiwarki różnych form
prowadzenia działalności itp.
2. W celu realizacji umowy dane osobowe są pobierane od osób
reprezentujących stronę umowy.
3. Dla celów podatkowych i rachunkowych dane osobowe są pobierane z
wewnętrznych zasobów powstałych w wyniku realizacji innych celów
przetwarzania danych osobowych.
4. Na potrzeby procesu rekrutacji dane osobowe są pobierane od osób
ubiegających się o pracę lub od ich prawnych opiekunów.
5. W celu nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę dane
osobowe pobierane są od pracownika lub jego prawnego opiekuna.
6. W pozostałych sprawach dane osobowe mogą zostać pobrane z różnych
źródeł w zależności od charakteru sprawy.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym proces
windykacji, takim jak kancelarie prawne, biura informacji gospodarczej, agencje
detektywistyczne, inspektor ochrony danych, czy konsultanci świadczący usługi w
terenie. Mogą to być także podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne,
firmy zajmujące się zawodowo archiwizacją i niszczeniem dokumentów oraz
podmioty wspomagające TAXAT w zakresie usług szkoleniowych, rachunkowych
i podatkowych.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
1. W celu dochodzenia roszczeń dane osobowe będą przetwarzane do
momentu spłaty zadłużenia lub zakończenia terminu obsługi sprawy, lub
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okresów
wynikających
z
przedawnienia
roszczeń
podmiotów
zaangażowanych w tej proces.
2. W celu realizacji umowy dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia
obowiązywania wszystkich warunków umowy a potem będą przechowywane
przez 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
3. Dla celów podatkowych i rachunkowych dane osobowe będą przetwarzane
do czasu rozliczenia każdej płatności a następnie będą przechowywane przez
5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
4. Na potrzeby procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane do
zakończenia przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i podjęcia
decyzji co do przyjęcia chyba, że zostanie wyrażona zgoda na dłuższy okres
przechowywania.
5. W celu nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę dane
osobowe będą przechowywane przez 10 lat od zakończenia stosunku pracy
zgodnie z Kodeksem Pracy.
6. W pozostałych sprawach dane osobowe będą przechowywane tak długo jak
to będzie niezbędne do realizacji/zamknięcia/zakończenia danej sprawy.
OBOWIAZEK
PODANIA
DANYCH
I
KONSEKWENCJE
ICH
NIEUDOSTĘPNIENIA
1. W celu dochodzenia roszczeń osoba zadłużona nie ma obowiązku podawania
żadnych dodatkowych danych niż te które posiadamy. Nieudostępnienie
danych osobowych we wskazanym zakresie może spowodować niekorzystne
zamknięcie sprawy lub jej etapu np. niewyrażenie zgody na przedłużenie
terminu płatności czy skierowanie sprawy do postępowania sądowego.
2. W celu realizacji umowy podanie danych osobowych wskazanych na umowie
jest obowiązkowe na podstawie przedstawionych warunków współpracy. Nie
podanie danych może spowodować nienawiązanie współpracy.
3. Dla celów podatkowych i rachunkowych nie są pobierane żadne inne dane
osobowe niż te które już posiada administrator.
4. Na potrzeby procesu rekrutacji niezbędne jest podanie wszystkich danych
osobowych wskazanych w ogłoszeniu. W przypadku nieudostępnienia
wskazanych danych osobowych nie będzie możliwości przystąpić do procesu
rekrutacji.
5. W celu nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę należy
podać wszystkie dane osobowe wskazane przez pracodawcę. Niepodanie
danych osobowych uniemożliwi podpisanie umowy o prace.
6. W pozostałych sprawach zakres danych niezbędny do udostępnienia będzie
wynikał z charakteru dane sprawy.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI.
Dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia i obrony roszczeń mogą być
przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Oznacza to wykorzystywanie danych
w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować czas i sposób kontaktu (pismo, e-mail,
telefon), sposób spłaty zadłużenia (np. złożenie propozycji spłat ratalnych),
analizę proponowanego rodzaju podejmowanych działań windykacyjnych
(polubownie czy na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego).
PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Osobom fizycznym, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują
następujące prawa:
1. Prawo do sprostowania danych jeżeli są niepoprawne.
2. Prawo do usunięcia danych, jeżeli w sposób jednoznaczny, nie ma podstawy
prawnej do przetwarzania danych osobowych.
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania jeżeli osoba fizyczna, kwestionuje
prawidłowość danych osobowych bądź dane osobowe były przetwarzane bez
podstawy prawnej lub dane osobowe są potrzebne tej osobie.
4. Prawo do przeniesienia danych do innego administratora jeżeli dane były
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i na podstawie zgody lub umowy.
5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania z powodu szczególnej sytuacji
nadrzędnej w stosunku do podstawy prawnej do przetwarzania.
6. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu jeżeli takie
występuje.
7. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody.
8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli zostały naruszone
przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Podkreślamy jednocześnie, ze w sytuacjach, w których TAXAT jest podmiotem
przetwarzającym, decyzje podejmuje administrator.

