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Szanowni Państwo! 

W związku z oferowaniem i świadczeniem usług windykacji należności z wykorzystaniem dedykowanej 
platformy internetowej VIBIL (https://system.vibil.pl), Kreos Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane 
osobowe. Poniżej przedstawiamy wymagane prawem (art. 13 i 14 RODO) informacje o przetwarzaniu 
tych danych.  

Wyrażamy nadzieję, że przedstawiliśmy te informacje w odpowiednio szczegółowy i klarowny sposób. 
W przypadku jednak, kiedy mielibyście Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do opisanych poniżej celów 
i zasad na jakich przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe lub Państwa praw z tym związanych, 
prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób określony w niniejszym dokumencie. Na pewno 
dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić te wątpliwości. 

   

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kreos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą we Wrocławiu (50-125) przy ul. św. Mikołaja 8-11, NIP: 8971731029, REGON: 020558301, KRS 
0000610035. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować w następujący sposób: 

− korespondencyjnie na adres ul. św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, 

− za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@vibil.pl (kontakt preferowany), 

− telefonicznie na numer telefonu:  +48 71 778 92 08, +48 71 778 92 09, 

 

2. Jakie dane zbieramy na Państwa temat i z jakich źródeł pochodzą? 

1) Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa w trakcie rejestracji 
konta w serwisie https://system.vibil.pl. 

2) Przetwarzamy również dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł informacji (np. rejestr 
działalności gospodarczej, rejestr KRS, rejestr stowarzyszeń).  

3) Gromadzimy także dane osobowe przesyłane za pośrednictwem naszych usług online 
z wykorzystaniem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej oraz to, co przekazujecie 
Państwo ustnie (jeśli rozmowa jest nagrywana) podczas konwersacji z pracownikami 
odpowiedzialnymi za obsługę klienta. 

4) Zbieramy dane otrzymywane od Państwa w związku z odpowiedziami na Państwa zapytania 
i reklamacje. 

5) Możemy również gromadzić dane dotyczące przeglądarki, adresu IP, urządzenia (w tym 
identyfikatora urządzenia) oraz systemu operacyjnego, którego Państwo używacie 
w komunikacji z naszym serwisem. Możemy sprawdzić, z której strony Państwo przyszliście 
(nazwa i typ przeglądarki internetowej) i / lub fizyczną lokalizację, z której próbujecie Państwo 
skorzystać z naszego serwisu lub nawiązać z nami kontakt, czas odwiedzania strony. 

6) Dane osobowe przetwarzane przez Kreos Sp. z o.o. obejmują następujące dane lub ich kategorie: 
nazwę firmy, imię i nazwisko właściciela firmy, nr NIP, nr REGON, adres siedziby, adres 
korespondencyjny, adres elektroniczny, nr telefonu, faksu, adres strony www, o ile istnieje, inne 
dodatkowe dane związane ze świadczoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub 
zawodową. Dane pozyskiwane w ramach sesji internetowej: adres IP, adres internetowy, 
z którego Klient przeszedł na stronę serwisu, rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta Klient, 
interakcja Klienta w ramach serwisu, pliki cookies niezbędne do prawidłowego świadczenia 
usługi w ramach serwisu. 
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3. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami europejskiego ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami krajowymi, w tym polską ustawą o ochronie 
danych osobowych z 2018 r. 

1) W celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO): 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu świadczenia usługi windykacji należności, 
w tym z wykorzystaniem dedykowanej platformy internetowej VIBIL (https://system.vibil.pl). 

2) W celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust.1 lit. c RODO): 

Przetwarzanie danych osobowych może mieć na celu wypełnienie różnych obowiązków 
prawnych (np. z ustawy o rachunkowości, ustawy o praniu pieniędzy na rynku finansowym, itp.), 
a także wymogów regulacyjnych (np. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor 
Informacji Finansowej, Krajowej Administracji Skarbowej, Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumenta, Prokuratury, Sądów). Przykładami takich przypadków są: 

− powiadomienia w niektórych podejrzanych przypadkach do biura sprawozdawczego ds. 
prania pieniędzy (GIIF), 

− realizacja dyspozycji przepisów podatkowych, 

− rozpatrzenie reklamacji w oparciu o przepisy o prawach konsumenta, 

− obsługa praw osób, których dane są przez nas przetwarzane, 

3) W oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): 

Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przetwarzanie 
nastąpi tylko zgodnie z celami określonymi w deklaracji zgody i w zakresie w niej uzgodnionym. 
Udzielona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość 
(na przykład może Pan/Pani odmówić przetwarzania swoich danych osobowych w celach 
marketingowych i reklamowych w przypadku, kiedy informacje handlowe są przekazywane 
z wykorzystaniem telefonu lub innych urządzeń do komunikacji elektronicznej). 

4) W celu realizacji uzasadnionych interesów naszych lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit f RODO): 

W razie potrzeby dane mogą być przetwarzane w interesie Kreos Sp. z o.o. lub strony trzeciej 
w zakresie wykraczającym poza faktyczne wykonanie umowy, w celu ochrony uzasadnionych 
interesów naszych lub osób trzecich. W następujących przypadkach przetwarzanie danych może 
odbywać się oparciu o przesłankę prawnie usprawiedliwionego celu: 

− ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (w szczególności roszczeń wynikających 
z nierozliczenia zobowiązań finansowych), 

− reklamy, badania rynku i opinii, o ile wykorzystanie danych nie jest sprzeczne z art. 21 
RODO (zgłoszenie sprzeciwu), 

− zapewnienia bezpieczeństwa Klientów, aktywów przedsiębiorstwa i jego pracowników 
oraz każdego innego podmiotu pozostającego w jakichkolwiek relacjach formalnych 
z Kreos Sp. z o.o. (przetwarzanie danych związanych m.in. z profilaktyką w ramach 
cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałaniem oszustwom oraz innym formom przestępstw, 
bezpieczeństwem fizycznym osób i infrastruktury), 

− sprawdzenia i zoptymalizowania procedury analizy potrzeb i bezpośredniego podejścia 
do Klienta, 

− realizacji innych procedur analityczno-statystycznych ukierunkowanych na rozpoznanie 
ryzyka w prowadzonej działalności gospodarczej oraz w celu poprawy efektywności 
realizowanych procesów biznesowych. 

 

4. Jak długo przetwarzamy Państwa dane? 

mailto:kontakt@vibil.pl
https://system.vibil.pl/


 

 
 

Wersja z dnia 01.09.2021 r. 

KREOS Sp. z o. o.  
ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław 
KRS 0000610035 REGON 020558301 NIP 8971731029 
tel. +48 (71) 717789208, +48 (71) 717789209 
e-mail: kontakt@vibil.pl  

 3 

Możemy przechowywać dotyczące Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne lub istotne 
dla praktyk opisanych w niniejszej klauzuli informacyjnej lub w inny sposób wymagany przez prawo. 
Kryteria, których używamy do określania okresów przechowywania obejmują: 

1) Przechowujemy dotyczące Pani/Pana dane osobowe, jeśli to konieczne, przez cały czas trwania 
relacji biznesowej (od inicjacji do momentu rozwiązania i całkowitego rozliczenia umowy), 
a następnie – w niezbędnym zakresie i w sposób ograniczony (w postaci archiwalnej) 
do przedawnienia wzajemnych roszczeń, w tym ewentualnych roszczeń podmiotów trzecich 
(zwykle okres przedawnienia roszczeń na podstawie kodeksu cywilnego wynosi 6 lat lub 3 lata – 
jeśli dotyczy roszczeń związanych z działalnością gospodarczą, ale w konkretnych przypadkach 
okresy te mogą się różnić), albo do ustania przydatności tych danych w prowadzonych 
postępowaniach. 

2) Wymagania prawne względem danej kategorii dokumentacji (np. prawo podatkowe) – 
do momentu ustania obowiązku przechowywania danego dokumentu zawierającego dane 
osobowe. 

 

5. Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe? 

Możemy udostępniać lub powierzać przetwarzanie Państwa danych: 

a) bezpośredniemu Partnerowi Biznesowemu - Kancelarii JK Legal J. Olejarz sp.k. z siedzibą 
w Katowicach, która bezpośrednio lub za pośrednictwem podwykonawców stanowi wsparcie 
merytoryczne, organizacyjne i prawne dla Użytkowników systemu VIBIL (https://system.vibil.pl) 

b) biurom informacji gospodarczej, instytucjom finansowym i innym stronom trzecim, jeśli jest to 
konieczne, w ramach realizacji naszych działań biznesowych, 

c) pozostałym dostawcom w ramach hostingu usług IT, 

d) operatorom pocztowym i firmom kurierskim – w zakresie niezbędnym do wymiany 
korespondencji, 

e) innym podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

f) zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi konsultacyjne lub audytorskie, aby chronić nasze 
prawa, operacje, własność lub prawa naszych użytkowników. 

 

6. Przetwarzanie danych w krajach trzecich 

1) Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG. 

2) W każdym jednak przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, przetwarzanie danych w państwach 
trzecich będzie odbywać się przy spełnieniu przynajmniej jednego z warunków dopuszczalności 
takiego przetwarzania opisanych w art. 44 do 49 RODO. 

 

 

7. Zasady przetwarzania i bezpieczeństwo danych 

1) Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których 
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są: 

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, 
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane 

dalej w sposób niezgodny z tymi celami, 
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c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są 
przetwarzane, 

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, 
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez 

okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, 
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, 

w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków 
technicznych lub organizacyjnych. 

2) W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f), Administrator wdrożył system ochrony danych 
osobowych, stanowiący odpowiednią kombinację środków technicznych i organizacyjnych, w 
tym m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu 
fizycznego i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, kopie zapasowe zasobów 
bazodanowych i oprogramowania. Podkreślamy, że w przypadku kontaktów z VIBIL.EU drogą 
cyfrową, skuteczność zabezpieczeń wymaga od Państwa stosowania się do zasad bezpiecznego 
korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem sieci publicznej, w szczególności na etapie 
logowania się do systemów IT, w tym przeprowadzenia wymaganej autoryzacji Użytkownika, 
zwłaszcza nieudostępniania swoich haseł i innych danych logowania osobom trzecim. 

 

8. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych 

1) Podanie swoich danych osobowych w trakcie rejestracji użytkownika w systemie 
VIBIL(https://system.vibil.pl) (lub w trakcie użytkowania systemu) ma charakter dobrowolny, 
jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z serwisu i świadczonych 
przez Administratora usług. 

2) Podanie swoich danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak 
tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji. 

3) Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak 
niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty 
produktów i usług, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców 
działań marketingowych. 

 

9. Jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje: 

1) Prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, sprzeciwu (w szczególności w przypadku przetwarzania danych w celach 
marketingowych) oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. 

2) Prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3) W niektórych sytuacjach będziemy zmuszeni odmówić realizacji Państwa żądań, zwłaszcza gdy 
udowodnimy nadrzędność interesu Kreos Sp. z o.o. jako administratora danych nad Pani/Pana 
uzasadnionym interesem, tak w szczególności może być w przypadku, gdy będziemy przetwarzać 
Państwa dane w celu dochodzenia roszczeń, a Pani/Pan zgłosi żądanie „bycia zapomnianym”. 

4) Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2, z którym można skontaktować się 
w następujący sposób: 

− listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
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− przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie 
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

− telefonicznie: na numer: (22) 531 03 00 

Przed wniesieniem skargi Kreos Sp z o.o. jako Administrator Państwa danych rekomenduje  
rozważenie uprzedniego kontaktu na podane w pkt. 1. sposoby kontaktowania się ze Spółką. 
Administrator deklaruje pełną współpracę w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych 
osobowych. 

 

10. Zmiana niniejszej informacji 

Administrator zastrzega sobie, w przypadku zmian w istniejących przepisach prawa lub ich interpretacji, 
albo na podstawie orzecznictwa w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, możliwość 
aktualizacji niniejszego dokumentu w taki sposób, aby zapewnić jego aktualność i optymalne 
dopasowanie do Państwa oczekiwań. 

Najnowszą wersję tych informacji można znaleźć w dowolnym momencie na naszej dedykowanej 
platformie internetowej VIBIL (https://system.vibil.pl). 
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