
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 

1. Administrator danych. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „COMPRA” T. Dychtoń, J. Dychtoń spółka cywilna pod 
adresem Antalla 6, 33-100 Tarnów REGON 382270380 (dalej: „COMPRA”). 
 
2. Dane kontaktowe. 
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez COMPRA oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres email: info@compra.com.pl lub 
pisemnie na wskazany powyżej adres z dopiskiem „Dane osobowe”. 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. 

 
4. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot. 

 Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe, o stanie majątku oraz inne podane w zakresie 
niezbędnym do realizacji obowiązku ustawowego oraz dochodzenia roszczeń na drodze windykacji, 
sądowej i egzekucyjnej.  

 Przetwarzane dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych. 
 

5. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Podmiotem lub osobom 
trzecim wyłacznie w celach, o których mowa powyżej. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Podmiotu m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, 
podmiotom prawniczym, sądom, komornikom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
przepisów prawa albo umowy z Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe mogą 
być udostępniane nadto podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisu. 
 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach 
trzecich. 
 

7. Okres przez który dane będą przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do 
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 
 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania 
swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych - w 
zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub przetwarzane na 
podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w Warszawie. 
 

9. Żródło danych. Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane od firmy BSC Gwarant jako Pani/a 
wierzyciela. 
 

10. W procesie przetwarzania danych osobowych Podmiot nie podejmuje decyzji w sposób 
zautomatyzowany (brak profilowania). 

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: 
 

Podstawa przetwarzania: 

wypełnienia obowiązku wynikającego przepisu prawa  
  

*Przepis prawa /  Przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Bravo 
(art. 6 ust. 1 lit c) RODO)  

dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową 
przelewu wierzytelności 

 niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Podmiotu tj. dochodzenia przez 
niego roszczeń 


