
INFORMACJA DLA OSÓB KORESPONDUJĄCYCH Z UPPER FINANCE 
CONSULTING O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH 

Z TYM ZWIĄZANYCH  

Upper Finance Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ̨ 

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które obowiązuje 
od 25 maja 2018r. informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem 
tych danych. 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Upper Finance Consulting Sp. z o.o. 
zwana dalej „Administratorem”. 

2. Istnieje możliwość kontaktu z Administratorem pisząc na adres: ul. Wioślarska 10/lok. 5, 00-
411 Warszawa lub telefonując pod numer: +48 512 400 252. 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani / 
Pan skontaktować pisząc na adres e-mail: iodo@upperfinance.pl . 

4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji oraz w celu 
prowadzenia rejestru poczty wychodzącej i przychodzącej. Dane osobowe będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przypisami, 
w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 
możliwości prowadzania dalszej korespondencji.  

5. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzanie wyłącznie w zakresie określonym w punkcie 4. 
Dane nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na 
podstawie przepisów prawa. 

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w 
którym uzyskano dane. W przypadku prawnie uzasadnionych dane osobowe będą 
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji sprawy.  

7. Dane mogę być udostępnianie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. 

8. Ma Pani / Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy 
czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej 
podstawie przed cofnięciem zgody. 

9. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, iż 
przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. W oparciu o Pani / Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 


