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Nota informacyjna na mocy Rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) 

 
 
Na mocy art. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem" lub „RODO"), informujemy, iż Pana/Pani dane 
osobowe są przetwarzane przez BFF MEDFinance S.A. dla następujących celów: 
 
a) nawiązania współpracy, weryfikacji kredytowej, zawarcia umowy oraz wszelkich innych 
stosownych operacji służących osiągnięciu tych celów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 
Rozporządzenia, 
 
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia, 
 
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie 
i obronę przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności 
karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, 
przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, 
 
d) jak również – w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na 
podstawie art. 6 pkt 1 a Rozporządzenia (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na 
temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez 
Spółkę) . 
 
W zależności od kanału wykorzystywanego przez Pana/Panią do nawiązania stosunków z BFF 
MEDFinance S.A., dane mogą być również przetwarzane drogą telefoniczną, elektroniczną lub 
pocztową. Proces przetwarzania jest przeprowadzany przez pracowników wyznaczonych do 
tego celu na piśmie. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą 
zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia 
i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności, a także organom 
administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych 
celach, dla których zostały zebrane. Wspomniane powyżej dane mogą być pozyskiwane 
zarówno od samej osoby zainteresowanej, jak i od osób trzecich. Dostarczanie Danych w celu 
wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie 
uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych 
osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych 
konsekwencji w przypadku odmowy.  
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Dane Osobowe będą przechowywane w sposób kompletny przez cały okres realizacji umowy, 
a następnie, przechowywane będą przez okres sześciu lat zgodnie z wymogami prawnymi. 
Dalsze przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem 
egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności 
w postępowaniach sądowych. 
 
Pani / Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 
 
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do: 
 
1. Żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz m.in. do następujących informacji: 
− Cele przetwarzania, 
− Kategorie odnośnych Danych Osobowych, 
− Informacje o Odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Dane Osobowe zostały lub 
zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w krajach trzecich i organizacjach 
międzynarodowych, 
− Prawa do wystąpienia do administratora z wnioskiem o sprostowanie lub usunięcie Danych 
Osobowych, bądź też ograniczenie przetwarzania Danych Osobowych lub sprzeciwienie się 
odnośnemu przetwarzaniu; 
 
2. Sprostowania danych osobowych, co oznacza: 
− Korektę Pana/Pani Danych Osobowych  bez zbędnej zwłoki, 
− Uzupełnienie niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie 
dodatkowego oświadczenia; 
 
3. Usunięcia Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli: 
− Dane Osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane, 
− Pan/Pani wycofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie będą występowały inne 
podstawy prawne przetwarzania, 
− Sprzeciwi się Pan/Pani przetwarzaniu i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione 
podstawy przetwarzania, 
− Dane Osobowe zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem, 
− Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega 
administrator, 
− Dane Osobowy zostały zgromadzone w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 
informacyjnego; 
 
4. Ograniczenia przetwarzania: 
− Jeśli kwestionowana jest  prawidłowość Danych Osobowych, na okres umożliwiający 
weryfikację prawidłowości tych danych, 
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− Jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu Danych 
Osobowych i wnioskuje zamiast tego o ograniczenie ich wykorzystania, 
− gdy Pan/Pani potrzebuje Danych Osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
choć administrator nie potrzebuje ich już dla celów przetwarzania, 
− jeśli sprzeciwia się Pan/Pani przetwarzaniu do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione 
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 
dotyczą; 
  
5. Otrzymania powiadomienia w przypadku sprostowania lub usunięcia Danych Osobowy lub 
ograniczenia przetwarzania; 
 
6. Przenoszenia danych, tj. prawa do otrzymania dotyczących Pana/Pani Dane Osobowych 
w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i przeznaczonym do odczytu 
komputerowego formacie oraz prawa do przekazania tych danych innemu administratorowi, 
jeśli: 
− Przetwarzanie opiera się na podstawie Pana/Pani zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO  lub 
odbywa się w oparciu o umowę w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz 
− Przetwarzanie jest realizowane w sposób zautomatyzowany; 
 
7. Sprzeciwienia się w dowolnym momencie, w związku ze szczególną sytuacją, w jakiej 
Pan/Pani się znajduje, przetwarzaniu dotyczących Pana/Pani danych osobowych; 
 
8. Wycofania zgody – ma Pan Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 
 
9. Przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pan/Pani, iż wspomniane powyżej prawa nie 
zostały Panu/Pani przyznane. 
 
W celu skorzystania z wymienionych powyżej praw, prosimy o kontakt z Administratorem 
poprzez przesłanie listu poleconego na wskazany poniżej adres lub wiadomości email na adres 
dpo@bffgroup.com. 
 
Administratorem danych osobowych jest BFF MEDFinance S.A., ul. Jana Kilińskiego 66, 90 – 118 
Łódź. 
 
Przedstawicielem Administratora, odpowiedzialnym za reprezentowanie Spółki jest Prezes 
Zarządu, natomiast Koordynatorami ds. Prywatności są: Dyrektor Działu Personalnego, 
Dyrektor Działu Informatyki oraz Dyrektor Działu Prawnego, zlokalizowani w siedzibie głównej 
Spółki. 
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Spółka wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, tj. Giancarlo Enrico Besia, Via Largo 
Boccioni 1, 21040 Origgio (VA). Jest on dostępny pod następującym adresem email: 
dpo@bffgroup.com. 


