
 
Na podstawie art. 13 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”, w związku z pozyskaniem od Pani/Pana danych 
osobowych, niniejszym informuję iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bacca Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, al. KEN 18/4c, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000386087, o kapitale zakładowym w wysokości 4 072 000,00 zł, NIP: 
9512334714.  

2) Może Pan/Pani skontaktować się z nami w następujący sposób: 

a)  przez e-mail: partnerzy@bacca.pl 

b)  telefonicznie: 22 404 04 04 

3) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wykonywania 
przez Administratora praw i obowiązków wynikających z Umowy Pożyczki. 

4) Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: 

a) związanym bezpośrednio z zawarciem i wykonywaniem Umowy Pożyczki; 

b) marketingu produktów własnych Administratora z uwagi na nasz prawnie 
uzasadniony interes; 

c) wypełniania obowiązków podatkowych, w tym prowadzenia 
i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych 
z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów 
księgowych; podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne 
wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o 
podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób 
prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości); 

d) rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących Umowypożyczki; 
podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony 
interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia 
roszczeń. 

5) W celu określonym w pkt. 4 b) będziemy dokonywać także profilowania, czyli 
zautomatyzowanej analizy Pani/Pana danych i opracowania przewidywań Pani/Pana 
preferencji lub przyszłych zachowań. 

6) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w okresie obowiązywania Umowy 
pożyczki, a także przez okres przedawnienia roszczeń z tej umowy. Dane osobowe 
zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać 
do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających 
z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. 

7) Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane naszym zaufanym partnerom, którym 
zlecone zostanie wykonywanie usług związanych z Umową pożyczki tj. naszym 
agentom, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, call center w związku z realizacją 
Umowy Pożyczki. 



8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (EOG). 

9) Ma Pan/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan 
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy 
przesłali te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli 
takie przesłanie jest technicznie możliwe.  

10) Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem 
prosimy o skontatowanie się z nami. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


