
                                                     

Polityka Prywatności  

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez PMBT sp. z o.o., 

w tym przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej: 

https://projuste.pl/ („Portal”). 

Administratorem danych osobowych jest PMBT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. 

Mikołaja 51-52, p. 5, 50-127 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 

0000839902, NIP: 8971878554, REGON: 386004250, dalej: „Spółka”.  

Kontakt ze Spółką jest możliwy poprzez wysłanie listu na wskazany powyżej adres lub wysyłkę e-

mail na adres: biuro@projuste.pl 

1. Spółka będzie przetwarzała następujące dane osobowe w następujących celach: 

1.1.Prowadzenie korespondencji 

Spółka będzie przetwarzać dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji i 

odpowiedzi na pytania klientów, w tym pytania zadawane za pośrednictwem formularza 

kontaktowego znajdującego się na Portalu.  

Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli prawnie 

uzasadniony interes Spółki jako administratora danych.  

1.2.Cele marketingowe 

Jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania od Spółki informacji marketingowych, Twoje dane będą 

przetwarzane w celu przesyłania Ci informacji marketingowych mailowo lub ich 

przedstawiania telefonicznie.  

Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli prawnie 

uzasadniony interes Spółki jako administratora danych.  

1.3.Zawieranie i wykonywanie umów z klientami 

Spółka będzie przetwarzać dane osobowe klientów – osób fizycznych, w tym 

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w celu zawarcia umowy i jej 

wykonania. W przypadku umów dotyczących korzystania z systemu ProJuste lub 

dokonania wyliczenia z jego użyciem, przetwarzanie może dotyczyć w szczególności 

danych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP/PESEL, numer REGON, adres/

adres siedziby, adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego, informacje 

dotyczące wykonywania umowy zawartej ze Spółką i jej rozliczenia, w tym informacje 

sposobie korzystania z systemu ProJuste, ilości dokonanych analiz lub o treści umowy 

kredytowej zawartej przez klienta.  

Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli 

niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  

1.4.Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Spółka będzie przetwarzać dane osobowe klientów w celu wypełnienia obowiązków 

spoczywających na niej na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

Strona  z 1 3

https://projuste.pl/
mailto:biuro@projuste.pl


                                                     

obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentów finansowych przez określony 

czas.  

W tym celu będą przetwarzane w szczególności dane zawarte w wystawionej przez Spółkę 

fakturze VAT za świadczone usługi.  

Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli 

niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.  

1.5.Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń 

Spółka będzie przetwarzała dane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, które 

mogą powstać w związku ze świadczeniem przez nią usług lub w związku z zawarciem 

innych umów. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora danych.  

1.6.Przetwarzanie danych pracowników klienta, osób zatrudnionych u klienta na podstawie 

umowy cywilnoprawnej lub innych członków personelu (dalej: „Personel”) 

Spółka będzie przetwarzać dane Personelu klienta w związku z wykonywaniem przez 

Personel swoich obowiązków służbowych, w szczególności do kontaktów z Personelem, 

przetwarzania informacji o czynnościach wykonywanych przez Personel w systemie 

ProJuste.  

Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie 

uzasadniony interes administratora danych.  

2. Dane będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi hostingu, usługi IT, 

usługi księgowe jak również współpracownikom pomagającym wykonać analizę roszczeń 

frankowych.  

3. Dane mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z 

korzystaniem z usług Amazon Web Services. Podstawą przetwarzania będą standardowe 

klauzule umowne. 

4. Dane będą przetwarzane przez następujące okresy: 

4.1.Dane wskazane w punktach 1.3 – 1.6 będą przetwarzane do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń podatkowych. W przypadku wszczęcia 

postępowania w sprawie, dane będą przetwarzane do prawomocnego zakończenia tego 

postępowania; 

4.2.Dane wskazane w punkcie 1.2 będą przetwarzane do wycofania zgody na otrzymywanie 

informacji marketingowych lub do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w 

zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej; 

4.3.Dane wskazane w punkcie 1.1 będą przetwarzane przez okres roku od ostatniej 

korespondencji. 

5. W związku z przetwarzaniem danych, przysługują Ci następujące prawa: prawo żądania od 

Spółki dostępu do przetwarzanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych (jedynie w przypadku gdy podstawą przetwarzania 

danych jest zgoda lub zawarcie umowy ze Spółką).  
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6. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

7. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Nie masz obowiązku podania swoich danych osobowych. Jeśli jednak ich nie podasz, nie 

będziesz mógł zawrzeć ze Spółką umowy, prowadzić korespondencji ani otrzymywać od Spółki 

informacji marketingowych.  

9. Spółka nie będzie dokonywać profilowania ani podejmować zautomatyzowanych decyzji w 

oparciu o Twoje dane.  

10.Pamiętaj, że informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności dotyczą przetwarzania 

danych przez Spółkę jako ich administratora i nie dotyczą danych Twoich klientów 

(przykładowo danych frankowiczów), które powierzasz Spółce. Kwestię przetwarzania przez 

Spółkę danych Twoich klientów reguluje odrębna umowa powierzenia przetwarzania. Aby 

otrzymać jej wzór, skontaktuj się ze Spółką.  

11.Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 4 marca 2021 r. 
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