
KLAUZULA PTRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  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 (Dz.
Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Grupa  Alfa-Grot w  skład  której
wchodzą Kancelaria Prawno – Windykacyjna ALFA-GROT sp. z o.o.,  zarejestrowana pod
nr  KRS  0000416821,  ALFA-GROT Sp.  z  o.o.,  zarejestrowana  pod nr  KRS  0000905497
oraz ALFA-GROT Diana Papis. NIP: 8981801613, z siedzibą we Wrocławiu (ul. Zygmunta
Krasińskiego 9, 50–414 Wrocław), dalej Administrator.

2.Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  a-c,  e RODO  
w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług.

3.Państwa  dane  osobowe  mogą  być  udostępnione  podmiotom,  którym  Administrator
powierzył  przetwarzanie  danych  osobowych  na  podstawie  umów  powierzenia
przetwarzania  danych  osobowych  (tzw.  podmioty  przetwarzające)  oraz  organom
uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

4.Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z
celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Administratora do momentu
wycofania  zgody na przetwarzanie  danych osobowych lub do momentu zrealizowania  /
ustania  celów przetwarzania  danych osobowych wynikających  z  umów zawartych przez
Państwa  z  Administratorem),  
w szczególności  zgodnie  z  terminami  przetwarzania  danych osobowych wynikającymi  z
przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5.Przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z
uwzględnieniem  ograniczeń  wynikających  z  RODO.  
W przypadku,  gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu
prawo do uzyskania informacji o ich źródle.

6.W  przypadku  zakończenia  Zlecenia  na  Państwa  rzecz  i  braku  odbioru  dokumentacji
procesowej  
i  innej  przez  kolejne  3  lata  Administrator  zastrzega  sobie  prawo  do  zniszczenia  tej
dokumentacji  chociażby  jej  zniszczenie  miało  negatywny  skutek  dla  Strony
postępowania.

7.W  sprawach  związanych  z  ochroną  danych  osobowych  można  kontaktować  się  z
Inspektorem Ochrony Danych – Dianą Papis, za pośrednictwem lub pisemnie na adres:

 e- mail: rodo@alfa-grot.com;
 adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 50–414 Wrocław

8.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i
wykonania  umowy  i  związanych  z  nią  obowiązków  prawnych.  Niepodanie  danych
osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez Kancelarię.

9.Mają  Państwo  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  jeśli
uznają  Państwo,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Państwa  narusza
przepisy prawa, a w tym RODO.


