
Warszawa, 24 maja 2018 r. 

 
 
Szanowni Państwo,  

 

Począwszy od dnia 25 maja 2018 roku rozpocznie się stosowanie 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 (Dz. 
Urz. UE L 119, s. 1), tzw. RODO.  

Nowe przepisy wprowadzają jednolite zasady ochrony danych osobowych we wszystkich krajach należących do 
Unii Europejskiej. 

 

Przepisy RODO określają przede wszystkim:  

⎯ kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, 

⎯ obowiązki administratora Państwa danych osobowych, 

⎯ jakie przysługują prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, 

⎯ wymagania dotyczące zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. 

 

W załączeniu przesyłamy wymagane przez przepisy RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych 
osobowych przez Gold Place Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
 
 

Z wyrazami szacunku, 
Gold Place Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Obowiązek informacyjny. 

 

  



Szanowni Państwo, 

Gold Place Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przekazuje informacje dotyczące przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych przez Gold Place Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 119, s. 1)- dalej RODO, z uwagi na przetwarzanie przez nas 
Pani/Pana danych osobowych w związku z zawartą w przeszłości, a obecnie nieobowiązującej umowy lub wciąż 
obowiązującej umowy z firmą, którą Pani/Pan reprezentował lub był wskazany do kontaktu. 

Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na 
potrzeby świadczenia usług jest Gold Place Polska spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 
0000453200, NIP 527-26-41-336, REGON: 142676300. 

Dane kontaktowe – Gold Place Polska 
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k. 

Z Gold Place Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
można się skontaktować: 
- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Gold Place Polska 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k, Al. Jana Pawła II 27, 
00-867 Warszawa 

Punkt kontaktowy: Prosimy o kontakt: 

⎯ pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Gold Place 
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k, Al. 
Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa 

Cele przetwarzania danych, podstawa 
prawna oraz prawnie uzasadnione 
interesy Gold Place Polska spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

⎯ wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem 
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

⎯ spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych 
wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności wynikających z 
przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

⎯ ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
związanymi z zawartą z Panią/Panem umową lub umowami, 
lub z przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ 
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest 
możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami. 

Kategoria odbiorców danych  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z 
następujących kategorii: 

⎯ powiązane osobowo lub kapitałowo z Administratorem 

⎯ biura informacji gospodarczej 

⎯ nabywcy wierzytelności 

⎯ świadczące usługi: 

• z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, 

• Informatyczne, hostingowe i telekomunikacyjne, 



• z zakresu obsługi klienta, w tym telefonicznej lub 
elektronicznej, 

• płatnicze, 

• marketingowe, 

• księgowo-finansowe i kontrolne, 

• doradcze, audytorskie i kontrolne, 

• prawne i windykacyjne, 

• agencyjne, 

• licencyjne, 

• identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości, w tym w 
oparciu o metodę wideoweryfikacji. 

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny 
do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie: 

1) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
związanymi z umową lub umowami lub z przetwarzaniem 
danych osobowych – do momentu przedawnienia Pani/Pana 
roszczeń z tego tytułu; 

2) wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do 
momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych 
wynikających z przepisów prawa. 

Przysługujące Pani/Panu prawa Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
ich prostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich 
przetwarzania lub usunięcia. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z 
Gold Place Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
Dane kontaktowe wskazane są wyżej.  
Przysługuje Pani/Panu również prawo do skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Prawo do sprzeciwu Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub 
więcej następujących celach: ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami związanymi z umową lub umowami lub z 
przetwarzaniem danych osobowych. 

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. 
Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana 
dane w celu lub celach, co do których wyraził Pani/Pana sprzeciw, 
chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana 
interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń. 

Informacja o wymogu podania danych 
oraz konsekwencjach ich niepodania 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy lub 
umów łączących nas z firmą, którą Pani/Pan reprezentował lub był 
wskazany do kontaktu.  

 


