
Obowiązek informacyjny 

Szanowny Kliencie, 

Pragniemy poinformować, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej jako „RODO”). 

Jeśli podpisałeś z nami umowę, wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub posiadasz 

zadłużenie w Kancelarii Prawnej Rubikon Sp. z o.o., poniżej znajdziesz istotne informacje o tym w 

jakich celach nasza Kancelaria przetwarza Twoje dane osobowe, a także jakie uprawnienia 

przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Czym są wspomniane wyżej dane osobowe? 

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

Takimi danymi mogą być m.in.: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące zamieszkania, 

identyfikator internetowy lub szczególne czynniki określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, 

psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.  

Biorąc pod uwagę, że Twoje dane mogą być przetwarzane celem dochodzenia zaległego 

zobowiązania, danymi osobowymi mogą być również dane finansowe ( w szczególności: informacje 

związane z powstaniem zobowiązania, wysokość kapitału, odsetek i kosztów, informacja o 

dokonanych wpłatach oraz informacje o Twojej sytuacji majątkowej). 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Rubikon Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Oławskiej 9/2, 50-123 Wrocław (dalej jako „Administrator”).  

Kancelaria Prawna Rubikon Sp. z o.o. jest zatem podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie 

Twoich danych. Wszelkie zapytania oraz wnioski związane z gromadzeniem i przetwarzaniem Twoich 

danych prosimy kierować na powyżej wskazany adres do korespondencji tradycyjne lub drogą 

korespondencji elektronicznej na adres : biuro@kancelariarubikon.pl  
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W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli: 

1. Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów, np. w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto, na 

podstawie wyraźnej zgody, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe szczególnej 

kategorii (dalej jako „dane wrażliwe”), tj. informacje o Twoim stanie zdrowia, kodzie 

genetycznym, danych biometrycznych na podstawie art., 9 ust. 2 lit. a RODO; 

2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia 

działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, np. dochodzenie odszkodowania i 

zadośćuczynienia w postępowaniach prowadzonych przez Administratora w Twoim imieniu 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ;  

3.  Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, np. rozpatrywania Twoich reklamacji czy przechowywania dokumentacji dla 

celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

4. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, np. dochodzenia roszczeń na etapie polubownym oraz 

sądowym i egzekucyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych? 

Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie 

Administratora, takie jak kancelarie prawne, regionalni opiekunowie klienta, dostawcy systemów 

informatycznych oraz dostawcy usług  w zakresie wsparcia systemów, biura informacji gospodarczej, 

operatorzy telekomunikacyjni, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Wszystkie 

wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy, z zapewnieniem bezpieczeństwa 

przetwarzania i w zakresie do tego niezbędnym. Odbiorcami Twoich danych mogą być także organy 

państwowe (np. sądy, komornicy, prokuratury), gdy wynika to z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas wymagany do realizacji celów, dla których 

zostały zgromadzone, tj. do czasu istnienia podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Administrator będzie przechowywał Twoje dane do czasu: 

• wykonania umowy, jeśli została zawarta; 

• spłaty lub wygaśnięcia zobowiązania; 



• upływu terminów związanych z przechowywaniem dokumentacji księgowej, na podstawie 

przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego. 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Administrator pozyskał Twoje dane osobowe na podstawie umowy o dochodzenie roszczeń, a w 

przypadku cesji wierzytelności od wierzyciela pierwotnego. Wspomnianej cesji wierzytelności 

dokonano w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (art. 509 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- 

Kodeks cywilny, Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Powyższe dane mogą być pozyskiwane 

również ze źródeł publicznie dostępnych (np. odpowiedni rejestr- CEiDG) lub od podmiotów, które 

zajmują się pozyskiwaniem oraz aktualizacją danych.  Ponadto, pozyskujemy oraz uzupełniamy dane 

osobowe bezpośrednio od Ciebie, np. podczas rozmowy telefonicznej. Możemy również pozyskać 

Twoje dane w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Administrator nie wykorzystuje Twoich danych osobowych w ramach zautomatyzowanego systemu 

podejmowania decyzji oraz profilowania. 

Z jakich praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz skorzystać? 

Zgodnie z RODO masz prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• przenoszenia swoich danych. 

Pamiętaj, że zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w zakresie, który jest 

konieczny do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. żądania spłaty zadłużenia. 

Przysługujące Ci uprawnienia będziemy mogli zrealizować wyłącznie po weryfikacji Twojej tożsamości 

(imię, nazwisko, PESEL, adres). W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o kierowanie 

zgłoszeń drogą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@kancelariarubikon.pl lub 

korespondencji tradycyjnej na adres: Kancelaria Prawna Rubikon Sp. z o.o., ul. Oławska 9/2, 50-123 

Wrocław.  
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W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Twojej zgody,  przysługuje Ci prawo do 

jej wycofania w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.  

Jeśli uznasz, że Administrator naruszył Twoje prawa- masz prawo wnieść skargę do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 


