Polityka prywatności strony www.e-pgw.pl
§1
Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) strony www.e-pgw.pl (zwana dalej „Stroną”),

której administratorem jest Polska Grupa Wierzytelności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Legnicy (zwaną dalej „Spółką”) jest dokumentem, którego celem jest określenie
podstawowych reguł dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie przetwarzanych danych
osobowych.

2. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi dochodzenia roszczeń. W
celu świadczenia ww. usług Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe osób, które zgłosiły
zapytanie (przez formularz kontaktowy zawarty na stronie, telefonicznie, lub mailowo), jak
również dane osobowe zleceniodawców, tj. osób, z którymi zawarła umowę (zwanych dalej łącznie
„Klientami”). Rodzaj danych oraz ich wykorzystanie określa § 2 i § 3 Polityki.
3. Dane osobowe jednoosobowych przedsiębiorców znajdujące się w CEIDG nie podlegają ochronie
na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
4. Spółka, realizując niniejszą Politykę dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów
osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewnia, aby dane te były:
a)przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami,
c)merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5.

Spółka realizując niniejszą Politykę dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych
informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony przetwarzanych danych
osobowych w celu ich zabezpieczenia przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
mocy obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.
7.

Ilekroć w niniejszej Polityce mowa jest o:







Administratorze Danych – należy przez to rozumieć spółkę Polska Grupa Wierzytelności
sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy;
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami);
Danych Osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
Użytkownik Systemu – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez Administratora
Danych do przetwarzania Danych Osobowych; użytkownikiem systemu może być pracownik
Spółki, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej;
Przetwarzaniu Danych Osobowych – należy przez to rozumieć jakiekolwiek operacje
wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w
systemach informatycznych;
§2
Zbieranie Danych Osobowych

1.

Spółka zbiera następujące dane osobowe przesłane przez formularz kontaktowy zawarty na
Stronie, udostępnione przez osobę wysyłającą zapytanie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu.

2. Zbieranie innych danych osobowych niezbędnych do przedstawienia oferty wymaga udzielenia
Spółce odpowiedniej zgody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
przepisami Ustawy.
§3
Wykorzystanie Danych Osobowych
1.

Dane Osobowe określone w §2 wykorzystywane są na potrzeby kontaktu z klientem w celu
udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie, oraz weryfikacji
spełnienia przez Klienta warunków niezbędnych do przygotowania stosownej oferty.

2. Kontakt, o którym mowa w punkcie 1 może być realizowany przez osobę upoważnioną przez
Administratora Danych, w formie telefonicznej i mailowej.
§4
Ochrona danych osobowych
1.

Administrator Danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo Danych Osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności
uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów
prawa jak również zapobiegające ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu na zasadach
określonych w Ustawie i Polityce.

2. Każdy Klient ma prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, ich poprawiania,
uzupełniania oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu
należy skontaktować się z Administratorem w formie pisemnej, telefonicznie lub za pomocą
poczty e-mail (aktualne dane kontaktowe dostępne na Stronie).
3. Administrator nie udostępnia przekazanych danych innym podmiotom.
§5
Postanowienia końcowe
1.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki poprzez jej opublikowanie na
Stronie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką, stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu
Cywilnego.

