
KLAUZULA INFORMACYJNA CROSS FINANCE DLA PRZEDSTAWICIELI (W TYM PEŁNOMOCNIKÓW) STRON UMÓW 

Na podstawie art. 13 i 14 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) poniżej przedstawiamy informacje dotyczące 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku z Pani/Pana kontaktem z nami w imieniu lub na rzecz strony 
zawartej z nami umowy:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CROSS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-350), ul. 
Chłopska 53 (dalej: CROSS).  

Z CROSS można się skontaktować pisemnie na ww. adres. W CROSS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym 
można się skontaktować poprzez e-mail: iod@crossfinance.pl lub pisemnie (na ww. adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony 
Danych”) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.  

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez CROSS w następujących celach (i na następujących podstawach):  

a) zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy, w związku z którą dane zostały pozyskane, przez okres obowiązywania 
umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO; 

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym podatkowych, rachunkowych i 
przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innych obowiązków ustawowych 
związanych z wykonywaniem działalności CROSS (art. 6 ust. 1  lit. c) RODO; 

c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CROSS lub przez stronę umowy, w 
imieniu lub na rzecz której kontaktuje się Pani/Pan z CROSS w charakterze pełnomocnika lub innego przedstawiciela 
tej strony trzeciej (interes ten wyraża się w umożliwieniu komunikacji w celu realizacji zobowiązań wynikających z 
umowy, w związku z którą dane zostały pozyskane) (art. 6 ust. 1  lit. f RODO). 

CROSS może przetwarzać w opisanych wyżej celach następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 
dane identyfikacyjne (w szczególności imię i nazwisko, stanowisko, ew. także PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości), 
dane kontaktowe (w szczególności nr telefonu, adres służbowej poczty elektronicznej(e-mail), adres wykonywania 
pracy/działalności). 

Źródłem pochodzenia danych nieotrzymanych od Pani/Pana bezpośrednio może być podmiot (strona umowy), z którym 
kontaktujemy się za Pani/Pana pośrednictwem, ogólnie dostępne bazy zewnętrzne np. KRS, dokumentacja umowy. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany, w tym profilowane. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca najdłuższego z następujących okresów:  (1)okres wypełniania 
obowiązków prawnych ciążących na CROSS (w tym okres wymaganego przechowywania dokumentacji); (2) okres 
podejmowania przez Panią/Pana pod adresem CROSS działań w imieniu lub na rzecz strony umowy, w związku z którą 
dane zostały pozyskane oraz (3) dochodzenia roszczeń oraz obrony praw CROSS, do czasu upływu terminów 
przedawnienia roszczeń jemu przysługujących, wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego lub w innych ustawach 
szczególnych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych będą lub mogą być: pracownicy i współpracownicy CROSS oraz jej klienci i inni 
kontrahenci, w tym dostawcy usług teleinformatycznych, a także firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi 
i systemów informatycznych CROSS, dostawcy usług pocztowych i kurierskich oraz archiwizacji, ubezpieczyciele i 
ubezpieczający, profesjonalni doradcy (np. kancelarie prawne), firmy świadczące usługi audytorskie (np. niezależni biegli 
rewidenci), podmioty i osoby zapewniające kontrolę dostępu do pomieszczeń CROSS, organy nadzorcze, inne organy 
administracji publicznej oraz sądy i inne organy wymiaru sprawiedliwości. 

Podanie i umożliwienie CROSS przetwarzania Pani/Pana danych co do zasady nie jest wymogiem umownym ani 
ustawowym (jest dobrowolne), chyba że przepisy prawa nakładają na CROSS wymóg pozyskania tych danych, w 
szczególności w celu weryfikacji istnienia i zakresu Pani/Pana umocowania (wówczas ich niepodanie może skutkować 
odmową nawiązania kontaktu i zawarcia umowy).  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, a także - z uwzględnieniem ograniczeń 
uregulowanych przepisami prawa (w tym RODO) – ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 
interesu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 

 


