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Klauzula obowiązku informacyjnego (Kontrahenci Faktora i osoby działające w ich imieniu) 
 

Administrator danych 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z RODO1 jest BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa („Faktor”). 
 
Jeżeli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez Faktora danych osobowych możliwy jest 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Faktora pod adresem:  

Inspektor Ochrony Danych, BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa 
lub mailowo: iodo.faktoring@bnpparibas.pl. 

 
 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 
 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności do realizacji poniższych celów oraz zgodnie  
ze wskazanymi przepisami RODO: 

- w zwiazku z negocjacjami prowadzonymi przez Faktora i podmiot, który Pani/Pan reprezentuje 
(„Kontrahent”), w celu zawarcia umowy, na podstawie której Kontrahent dostarcza Faktorowi określone 
towary lub świadczy na rzecz Faktora usługi („umowa współpracy”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) 
RODO, w zależności od tego czy umowę współpracy zawiera Pani/Pan w imieniu własnym (np. w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej) lub jako uprawniony reprezentant Konrahenta (np. pracownik lub 
pełnomocnik), 

- w związku z czynnościami podejmowanymi dla realizacji umowy współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1  
lit. b) lub f) RODO, 

- potrzeby techniczno – organizacyjne Faktora (np. ewidencjonowanie umów współpracy, audyty) – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

- w związku z wymogami prawnymi spoczywającymi na Faktorze w związku z zawarciem i wykonaniem 
umowy współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

- działania podejmowane przez Faktora w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami 
związanymi z umową współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 
 

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych 
 
Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od Kontrahenta, w zależności od tego, kto jest stroną 
umowy współpracy. Czasami Faktor zbiera dane osobowe również z publicznie dostępnych źródeł: publikacje/bazy 
danych udostępniane przez organy publiczne lub osoby trzecie (np. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, 
Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). 
Wśród Pani/Pana danych osobowych, jakie Faktor przetwarza w powyższych celach, mogą być dane identyfikacyjne 
tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres prowadzonej działalności gospodarczej, informacja 
o stanowisku lub funkcji pełnionej u Kontrahenta, numery NIP i REGON prowadzonej przez Panią/Pana działalności 
gospodarczej, jeżeli jest Pan/Pani stroną umowy współpracy. 
W zależności od konkretnej sytuacji, warunków współpracy między Faktorem a Kontrahentem lub Pani/Pana interakcji 
z Faktorem, poza ww. danymi identyfikacyjnymi Faktor może przetwarzać również inne dane osobowe uzyskane od 
Pani/Pana bezpośrednio lub od Kontrahenta.  
Podanie powyższych kategorii Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia 
i wykonania umowy współpracy. 
 
 

                                                      
1 Rozporządzenie 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). 
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Odbiorcy danych osobowych, przekazywanie danych osobowych poza EOG 

 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in.: 

- podmioty, którym Faktor jest zobowiązany do przekazywania Pani/Pana danych osobowych, w związku  
z przepisami prawa, 

- spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas; szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej BNP Paribas 
Bank Polska SA („Bank”) (https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-
w-polsce) oraz w oddziałach Banku, 

- podmioty współpracujące z Faktorem, które wykonują usługi w imieniu Faktora (np. usługi IT, logistyczne, 
drukarskie, telekomunikacyjne, windykacyjne, doradcze oraz dystrybucyjne i marketingowe). 

 
Faktor może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG), 
m.in. w związku z korzystaniem z usług dostawców i współpracą w ramach grupy kapitałowej BNP Paribas. 
W przypadku uznania przez Komisję Europejską danego kraju spoza EOG jako zapewniającego odpowiedni stopień 
ochrony danych, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane na tej podstawie. 
W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów nienależących do EOG, których stopień ochrony nie został 
uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, Faktor skorzysta z wyjątku mającego zastosowanie w danej sytuacji 
(np. jeżeli przekazanie danych jest niezbędne w celu wykonania umowy współpracy) lub zastosowane zostanie jedno 
z następujących zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony Pani/Pana danych osobowych: 

- Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, 
- Wiążące reguły korporacyjne. 

 
Okres przechowywania danych osobowych, uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

 
Dane osobowe przetwarzane w powyższych celach przechowywane są przez Faktora w okresie negocjowania 
i wykonywania umowy współpracy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przez obowiązujące Faktora przepisy 
prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową 
współpracy. 
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Faktora przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
- dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), 

ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO),  
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),  

w związku z niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych. 
 
Aby skorzystać z uprawnień: 

- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
- dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), 

ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) , przenoszenia danych (art. 20 RODO),  
należy kontaktować się z Faktorem pod następującym adresem: Inspektor Ochrony Danych, BNP Paribas Faktoring Sp. 
z o.o., ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa lub mailowo: iodo.faktoring@bnpparibas.pl lub na dane kontaktowe Faktora 
wskazane bezpośrednio w umowie współpracy. 
 
Pani/Pana dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
  


