Polityka prywatności Serwisu internetowego
TwojaUgoda.pl
§1
1. Szanując prywatność użytkowników odwiedzających wydawaną przez nas witrynę,
Kancelaria Corpus Iuris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą
w Warszawie, ul. Gen. J. Bema 83, 01-233 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220133, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 5213312743, REGON: 015851019, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, jako
Administrator serwisu internetowego TwojaUgoda.pl stosuje niniejszą Politykę
prywatności, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych użytkowników, zgodną
z Rozporządzeniem 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) (dalej „RODO”) oraz właściwymi
przepisami krajowymi.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kancelaria Corpus Iuris Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. J. Bema 83, 01-233
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000220133, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5213312743, REGON: 015851019, kapitał
zakładowy 2 000 000,00 PLN. Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą:
 korespondencji listowej, wysyłając ją na adres: ul. Gen. J. Bema 83, 01-233 Warszawa
 poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@gci.pl;
 telefonu, dzwoniąc pod numer telefonu: + 48 539 733 993.
3. W przypadku Użytkowników, będących Dłużnikami Wierzycieli, korzystających
z funkcjonalności Serwisu TwojaUgoda.pl polegającej na możliwości otrzymania
propozycji ugody lub złożenia wierzycielowi własnej propozycji ugody, administratorem
danych osobowych jest również Wierzyciel Dłużnika, tj. jeden z następujących
podmiotów:
a) Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 01-107 Warszawa, który
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za
pomocą:
 korespondencji listowej, wysyłając ją na adres: ul. Próżna 9, 01-107
Warszawa,
 poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
iodotfi@ipopema.pl

b) SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
InSecura z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, który
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za
pomocą:
 korespondencji listowej, wysyłając ją na adres: ul. Pankiewicza 3, 00-696
Warszawa,
 poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
rodo@altustfi.pl
c) Corpus Iuris Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 51/5, 00-697 Warszawa, w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować za pomocą:
 korespondencji listowej, wysyłając ją na adres: ul. gen. J. Bema 83 (5
piętro), 01-233 Warszawa,
 poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
daneosobowe@cii.com.pl
d) Grupa Corpus Iuris Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. gen. J. Bema 83,
01-233 Warszawa, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się
skontaktować za pomocą:
 korespondencji listowej, wysyłając ją na adres: ul. gen. J. Bema 83 (5
piętro), 01-233 Warszawa,
 poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
daneosobowe@gci.com.pl
e) Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować za pomocą:
 korespondencji listowej, wysyłając ją na adres: ul. Przyokopowa 33, 01 208 Warszawa,
 poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
IOD_OFWD@noblefunds.pl .
4. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem funkcjonalności
Serwisu w postaci formularza (w tym adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail)
są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora Serwisu jako Administratora
danych osobowych wyłącznie w celu wyświetlenia Użytkownikowi poprzez mechanizm
serwisu TwojaUgoda.pl propozycji ugody od Wierzyciela lub umożliwienia
Użytkownikowi stworzenia własnej propozycji ugody z harmonogramem. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażona przez niego zgoda
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
5. W przypadku Użytkownika będącego Dłużnikiem Wierzyciela dane osobowe przekazane
za pośrednictwem formularza elektronicznego Serwisu (w tym adres pocztowy, numer
telefonu i adresy e-mail) są gromadzone i wykorzystywane przez Wierzyciela, którego

dotyczy wniosek objęty funkcjonalnością Serwisu, jako Administratora danych
osobowych, w celach windykacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych Użytkownika jest wyrażona przez niego zgoda na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jednakże niepodanie
danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych usług Serwisu,
w szczególności z funkcjonalności oferowanych w Serwisie.
7. Administratorzy danych osobowych nie udostępniają danych osobowych zgromadzonych
poprzez Serwis internetowy TwojaUgoda.pl osobom trzecim za wyjątkiem podmiotów
świadczących usługi na rzecz Administratorów danych osobowych na podstawie
odrębnych umów lub za zgodą osób, których dane są przekazywane. W tym przypadku
osoba trzecia jest zobowiązana w umowie do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa
przekazanych danych osobowych na poziomie nie niższym niż obowiązuje
u Administratorów danych osobowych. Mogą one być przekazywane biurom informacji
gospodarczych, jak również podmiotom zajmującym się publikowaniem zaproszeń do
negocjacji w celu sprzedaży wierzytelności oraz podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie administratora (zajmującym się windykacją należności,
świadczącym usługi skanowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów, zajmującym
się obsługą wydruków masowych, wzbogacaniem baz danych oraz wywiadem
gospodarczym, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi
doradcze, audytowe, księgowe, firmy pocztowe i kurierskie, jak również biegli rewidenci
w związku z audytem).
8. Administratorzy Danych Osobowych nie zamierzają przekazywać danych osobowych do
państw spoza EOG ani organizacji międzynarodowych.
9. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora Systemu
będącego Administratorem danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów
dla których zostały zebrane, nadto Administrator Systemu zastrzega sobie prawo do
przetwarzania danych osobowych użytkowników w zakresie na potrzeby dochodzenia
ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa
międzynarodowego obligują go do retencji danych.
10. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Wierzyciela będącego
Administratorem danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego
zostały zebrane, tj. dla celu windykacyjnego, nadto Wierzyciel jako administrator
zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie na
potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe
albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.
11. Każdy Użytkownik ma prawo do:
 dostępu do swoich danych,
 żądania sprostowania danych,
 żądania usunięcia danych,
 żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 przenoszenia danych,



cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (w zakresie danych
osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody),
 wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. Administrator danych osobowych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.
§2
1. Na stronie Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl używane są pliki cookies (z ang.
Cookie – ciastko), czyli małe pliki, które Serwis internetowy TwojaUgoda.pl zapisuje
w przeglądarce internetowej na urządzeniu Użytkownika, gdy odwiedza on strony
Serwisu internetowego. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają
informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego
TwojaUgoda.pl. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie zawartości stron internetowych
Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze strony internetowej Serwisu. Użytkownik może samodzielnie
skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu w taki sposób, aby
automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo
powiadamiała Użytkownika o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika lub
całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.
2. Serwis internetowy TwojaUgoda.pl korzysta z:
 Plików seryjnych – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu
Użytkownika aż do momentu wylogowania się z serwisu internetowego lub do
momentu wyłączenia przeglądarki internetowych przez Użytkownika,
 Plików stałych – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia
w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.
3. Pliki cookies wykorzystywane są do:
 zapewnienia sesji Użytkownika,
 zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na
formularzach,
 w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności Serwisu
internetowego TwojaUgoda.pl przez Użytkownika, z wyłączeniem personalnej
identyfikacji Użytkownika.
4. Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla Użytkownika i żaden sposób nie
wpływają na działanie urządzenia Użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są
w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
5. Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu
używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki
internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów
internetowych do urządzenia Użytkownika. Ustawienia domyśle mogą zostać zmienione
przez Użytkownika na dwa sposoby:
 Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu co może jednak wpłynąć na

ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu
internetowego lub całkowitą utratę możliwości korzystania z serwisu internetowego,
 Użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć
funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na urządzenie
Użytkownika.
6. Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Serwisu i zawierają datę oraz
godzinę połączenia z Serwisem. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów
statystycznych dotyczących liczby odwiedzin i nie pozwalają na personalną identyfikację
pojedynczego Użytkownika.

