
I. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJE OGÓLNE  

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów oraz Użytkowników Krajowej Giełdy 
Wierzytelności dostępnej pod adresem: www.kgw.pl (dalej KGW).  

2. Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Europejską Grupę 
Finansową sp. z o.o. (dalej: EGF) z siedzibą ul. Opatowicka nr 130, 52-028 Wrocław, KRS: 
0000002305, REGON: 930838810, NIP: 8981117897, będącą właścicielem KGW, działającą jako 
Administrator Danych lub Podmiot Przetwarzający, o którym stanowi art. 28 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (dalej: RODO). 

3. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wyłącznie w tych przypadkach, gdy pomiędzy EGF a 
Klientem nie została zawarta indywidualnie wynegocjowana umowa powierzenia danych 
osobowych po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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. 

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  
a. EGF – należy przez to rozumieć Europejską Grupę Finansową spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością;  
b. Kliencie – należy przez to rozumieć Administratora danych w rozumieniu RODO, który 

powierza EGF dane osobowe do przetwarzania w związku z Umową;  
c. Użytkowniku - należy przez to rozumieć każdy podmiot (w tym osoba fizyczna), który 

korzysta z usług KGW a nie jest Klientem. 
d. RODO lub Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 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;  

e. Umowie – należy przez to rozumieć umowę dotyczącą świadczenia usług zawartą 
pomiędzy EGF a Klientem.  

5. Administratorem danych osobowych dłużnika jest Klient zarejestrowany na KGW, który zamieścił 
informację o dłużniku. EGF jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe dłużnika na zlecenie 
zarejestrowanego Klienta. Zasady korzystanie z KGW określa indywidualna umowa oraz 
Regulamin dostępny pod adresem: www.kgw.pl. Administrator powierza EGF jako 
Przetwarzającemu na podstawie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych dłużników w 
celu realizacji usług świadczonych Administratorowi przez Przetwarzającego poprzez dostęp do 
platformy informatycznej o nazwie Krajowa Giełda Wierzytelności. Zakres powierzonych przez 
Klienta do EGF danych obejmuje m.in.: dane osobowe pracowników, współpracowników, 
dłużników. 

6. EGF jest administratorem danych osobowych w stosunku do zarejestrowanych na KGW Klientów. 
Aktualne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się zawsze na stronie 
www.kgw.pl lub można je uzyskać każdorazowo poprzez bezpośredni kontakt z nami.  
 

 

II. ZASADY PRZETWARZANIA PRZEZ EGF DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH 

PRZEZ KLIENTÓW 

1. Niniejszy dokument opisuje zasady powierzenia przez Klienta (Administratora) danych osobowych 
EGF (Podmiotowi przetwarzającemu) oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez EGF 
w związku z realizacją na rzecz Administratora Umowy. 

2. Dokument stanowi umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na mocy, której 
Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w 
zakresie wskazanym w Umowie.  
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3. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, a 
Umowa, Regulamin KGW oraz wprowadzenie określonych danych do platformy KGW stanowi 
polecenie przetwarzania w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a) RODO. 

4. Podmiot przetwarzający może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i 
celu określonym w Umowie oraz przepisami prawa jak również w celu i zakresie niezbędnym do 
świadczenia usług określonych w Umowie.  

5. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone dane zwykłe oraz w niektórych sytuacjach 
dane szczególnych kategorii. W szczególności, ale nie wyłącznie zakres powierzonych danych 
obejmuje dane pracowników administratora, klientów administratora, kontrahentów administratora, 
dłużników administratora oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją 
Umowy w tym w związku ze sprzedażą wierzytelności w postaci:  

a. imię i nazwisko  
b. nazwa firmy  
c. adres korespondencyjny  
d. wysokość zadłużenia   
e. nr telefonów  
f. adresy mail'owe           
g. informacja o prowadzonej działalności gospodarczej     

Za powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania uważa się również te dane, które 

zostały pozyskane przez Podmiot przetwarzający w imieniu i na rzecz Administratora w trakcie 

wykonywania Umowy. 

6. Kategorie czynności przetwarzania danych osobowych, do których upoważniony jest Podmiot 
Przetwarzający (zakres przetwarzania danych osobowych): 

a. Zbieranie 
b. Utrwalanie 
c. Przechowywanie 
d. Opracowywanie 
e. Porządkowanie 
f. Zmienianie 
g. Udostępnianie 
h. Usuwanie 
i. Wykonywanie kopii zapasowej 
j. Aktualizacja danych 

7. Obowiązki informacyjne wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane spełnia 
Administrator.  

8. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę 
oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie niniejszej Umowy, 
w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że znane mu są zasady przetwarzania i 
zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO oraz ustawy o ochronie danych 
osobowych.   

9. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany: 
a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami 

przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, niniejszą Umową oraz instrukcjami 
Administratora.  

b. przetwarzać powierzone mu dane osobowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony 
danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa; 

c. udzielać dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu 
na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Podmiotu Przetwarzającego upoważnienie do 
ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy; 

d. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 
zachowania tajemnicy;  

e. wdrożyć, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których 
dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy. 

f. prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich kategorii czynności 
przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o ile zachodzić będzie taki obowiązek.  

g. w miarę możliwości pomagać Administratorowi wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na 
żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w 
Rozdziale III Rozporządzenia RODO; W sytuacji, gdy zgłoszenie trafi bezpośrednio do 



Podmiotu Przetwarzającego, Podmiot Przetwarzający przekazuje zgłoszenie do 
Administratora – celem dalszego procesowania. 

10. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Podmiot Przetwarzający przetwarzania 
danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym w zakresie oraz celu zgodnym z Umową i 
Regulaminem KGW. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do informowania o wszelkich 
zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów 
przetwarzających. Administrator może sprzeciwić się dalszemu powierzeniu przez Podmiot 
Przetwarzający danych osobowych, w terminie 2 Dni Roboczych od otrzymania informacji, o której 
mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Administratora, Podmiot 
Przetwarzający nie jest uprawniony do zawarcia umowy z dalszym podmiotem przetwarzającym, 
którego dotyczy sprzeciw.  

11. Podmiot Przetwarzający zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na 
podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Podmiotu Przetwarzającego 
określonym w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji 
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało 

wymogom RODO. 
12. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących 

wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków 
naprawczych. 

13. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu przez 
Administratora danych osobowych Podmiot Przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, zgłasza je 
Administratorowi. 

14. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Podmiot Przetwarzający powinien zgodnie z dyspozycją 
Administratora zwrócić lub zniszczyć, w sposób i w terminie odrębnie ustalonym z 
Administratorem, wszelkie dane osobowe i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa 
krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie lub uprawniają do przechowywania tych 
danych osobowych. 
 
III. ZASADY PRZETWARZANIA PRZEZ EGF DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW i 

POZOSTAŁYCH OSÓB  

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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 (dalej „RODO”) informujemy, że:  
 
1. Pani/Pana dane zostały nam przekazane przez naszych Klientów współpracujących z nami, 

którzy korzystają z naszej platformy i naszych usług. Nasi Klienci, a Pani/Pana kontrahenci czy 
też Pani/Pana wierzyciele, są w tym przypadku administratorem Pani/Pana danych osobowych. 
W temacie administrowania danymi w tym zakresie należy kontaktować się bezpośrednio z 
Administratorem. Europejska Grupa Finansowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą ul. Opatowicka nr 130, 52-028 Wrocław, KRS: 0000002305, REGON: 930838810, NIP: 
8981117897, która świadczy m.in. usługę giełdy wierzytelności pod adresem: http://www.kgw.pl/ 
jest w tym przypadku podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na zlecenie 
Administratora, w oparciu o art. 28 RODO, z uwagi na rodzaj świadczonych przez nas usług tj. 
udostępnianie przez nas dla przedsiębiorców (Klientów) platformy KGW celem sprzedaży przez 
nich swoich wierzytelności przez ogłoszenie publiczne. Zasady działania giełdy wierzytelności 
oraz zasady świadczenia usług określa Regulamin KGW i indywidualne umowy z Klientami.  

2. Pani/Pana dane możemy pozyskać w niektórych przypadkach również bezpośrednio od 
Pani/Pana. Wówczas w tych sytuacjach jesteśmy również niezależnym Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jako spółka pod firmą Europejska Grupa Finansowa spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością (dalej EGF) z siedzibą ul. Opatowicka nr 130, 52-028 Wrocław, 
KRS: 0000002305, REGON: 930838810, NIP: 8981117897, która świadczy m.in. usługę giełdy 
wierzytelności pod adresem: http://www.kgw.pl/. Kontakt z nami jest możliwy pod adresem 
korespondencyjnym: ul. Opatowicka 130, 52-028 Wrocław, adresem e-mail: egf@egf.pl; telefon: 
+ 48 (71) 374-74-74. 

3. Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane przez EGF: 

a) w celu: (1) udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, (2) podjęcia 
działań na Pana/Pani żądanie czy też 3) zawarcia umowy z Panem/Panią;  
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b) jako dane osób współpracujących przy realizacji umowy 
zawartej/zawieranej/negocjowanej z EGF. Dane w zakresie danych kontaktowych (imię 
i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, dane podmiotu, z którym 
Pan/Pani współpracuje) pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu, z 
którym zawarliśmy/zawieramy/negocjujemy umowę. Podanie danych jest wymogiem 
umownym. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu 
wykonania umowy/zawarcia umowy/negocjacji umowy.  

c) z uwagi na rodzaj świadczonych przez EGF usług tj. udostępnianie przez nas dla 
przedsiębiorców (Klientów) platformy KGW celem sprzedaży przez nich swoich 
wierzytelności przez ogłoszenie publiczne.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez EGF odpowiednio, w zależności od celów wskazanych 
powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO lub art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i zgodnie z ich 
treścią. Dane mogą być również przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu 
świadczenia usług i udostępniania platformy, windykacji wierzytelności, dochodzenia roszczeń 
lub obrony przed roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie 
rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o 
której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.  

5. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych ich 
dotyczących na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679. Posiada Pani/Pan prawo 
dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (o ile nie występują prawnie 
uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania), ograniczenia przetwarzania (o ile nie występują 
prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania), prawo do przenoszenia danych, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile jest spełniona jedna z 
następujących przesłanek: (1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały 
zebrane, (2) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i EGF nie ma innej podstawy 
prawnej przetwarzania, (3) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (3) dane 
osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.  

6. Dane Pana/Pani mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na 
podstawie przepisów ustawy lub na podstawie umowy zawartej z EGF dotyczy to m.in. 
kontrahentów EGF, partnerów EGF, jak również pracowników/współpracowników EGF 
upoważnionych do ich przetwarzania na polecenie EGF oraz podmiotów, którym EGF powierzył 
przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, technicznych i 
organizacyjnych.  

7. Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: przez okres niezbędny do należytego 
wykonania umowy, przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa jak 
również okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów 
prawa i okres wynikający ze świadczenia usług na podstawie ustawy kodeks cywilny.  

8. Przetwarzanie Pani/Pana danych może następować w sposób zautomatyzowany (przykładowo 
w systemach informatycznych), ale nie jest przeprowadzane przez EGF profilowanie.  

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.  

10. Kontakt z nami jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Opatowicka 130, 52-028 
Wrocław, adresem e-mail: egf@egf.pl; telefon: + 48 (71) 374-74-74;  

 
Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej 

Unii Europejskiej. Jako że przetwarzamy Państwa dane i ich ochrona jest dla nas bardzo istotna, 

udostępniamy Państwu informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych. 

 

**************** 

 


