Szanowni Państwo,
mając na uwadze zmiany w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż
aktualnie trwa proces legislacyjny dostosowujący przepisy krajowe do 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych),
w którym czynnie jako biuro informacji gospodarczej uczestniczymy. Już na początku
tegoż procesu wnosiliśmy o zmianę przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej:
UoUIG) w celu dostosowania ich do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych. Propozycja zmiany uzyskała aprobatę zarówno Ministerstwa Cyfryzacji jak i
ówczesnego Ministerstwa Rozwoju.
Tym samym na aktualnym etapie legislacyjnym oczekujemy na wprowadzenie
zaproponowanych zmian.
W opinii KRD BIG S.A. współpraca z naszym biurem odbywać się będzie na
dotychczasowych zasadach. Zarówno na gruncie obowiązującej ustawy o ochronie
danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, KRD BIG S.A.
jest administratorem danych osobowych będących elementem informacji
gospodarczej. Oznacza to, że w przypadku przekazywania do biura informacji
gospodarczej czy też sprawdzania informacji gospodarczych mamy do czynienia z
udostępnianiem danych od jednego administratora (Klienta) do drugiego (KRD BIG
S.A.). Na podstawie powyższego należy stwierdzić, iż współpraca z KRD BIG S.A. w
zakresie ujawniania informacji gospodarczych nie wymaga zawarcia umowy
powierzenia do przetwarzania danych osobowych, gdyż nie mamy w tym
przypadku do czynienia z powierzeniem danych w rozumieniu ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
W opinii KRD BIG S.A., biuro działa jako podmiot przetwarzający dane osobowe na
Państwa zlecenie, a co za tym idzie wymagane jest zawarcie umowy powierzenia do
przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy zlecą Państwo wykonanie KRD BIG
S.A. usługi Wysyłanie do dłużnika wezwania do zapłaty z klauzulą KRD w imieniu
klienta listem poleconym, przed przekazaniem informacji gospodarczej o
zobowiązaniu dłużnika do KRD BIG S.A. W przypadku, w którym wysyłacie Państwo
wezwania we własnym zakresie umowa powierzenia danych nie jest wymagana.
W ocenie KRD BIG S.A., z daleko idącej ostrożności, mogą Państwo również wskazać
biura informacji gospodarczej jako kategorię odbiorców danych (art. 13 ust. 1 lit. e
ogólnego rozporządzenie o ochronie danych) w nowych obowiązkach informacyjnych.
Jednak w naszej ocenie taka informacja nie jest niezbędna, gdyż przepisy UoUIG są

przepisami szczególnymi w zakresie ujawniania informacji gospodarczych, które
regulują również ochronę danych osobowych będących elementem informacji
gospodarczych, jak chociażby obowiązek posiadania upoważnienia w przypadku
odpytania o zobowiązania konsumenta w biurze czy też wysłanie wezwania do zapłaty
z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji gospodarczej do biura. Tym samym
przepisy UoUIG nakładają zarówno na biuro jak i wierzycieli obowiązki mające na celu
ochronę danych osobowych, w tym obowiązek prowadzenia przez biuro rejestru
zapytań i bezpłatny dostęp do rejestru zapytań raz na 6 miesięcy czy też informowanie
dłużnika o przekazaniu jego danych do biura w wezwaniu do zapłaty.
Wskazujemy, iż w związku z enumeratywnym charakterem naszej działalności KRD
BIG SA nie może wydawać wiążących opinii prawnych.
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