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RODO – CHECKLISTA
dlaczego warto skorzystać z apfino

Podziękowania za udział w konferencji
Wraz z całym zespołem Apfino  
oraz Partnerami naszej platformy,
serdecznie dziękuję za udział w I edycji
konferencji Przyspiesz swój biznes.


Płynność finansowa w obecnych
czasach pandemii to kwestia, o którą
szczególnie powinien dbać każdy
przedsiębiorca.
Mamy
nadzieję,  
że prezentacje ekspertów były dla Ciebie
wartościowe i zdobytą wiedzę
wykorzystasz podczas prowadzenia
swojego biznesu.


W Apfino chcemy być blisko Twojej firmy
– korzystając z bezpłatnej platformy,
masz
dostęp
do
rozwiązań
wspierających płynność finansową
biznesu,
otrzymujesz
również
spersonalizowane podpowiedzi na temat
usług finansowych, które odpowiadają
potrzebom Twojej firmy. Serdecznie
zapraszam do skorzystania z platformy
www.apfino.pl 



Łukasz Rozlach

Wiceprezes Zarządu

Comarch Finance Connect

Do zobaczenia na kolejnym wydarzeniu!

Nie przegap wartościowych informacji

ze świata finansów i biznesu!
Zapisz się do newslettera
apfino.pl
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Dlaczego płynność finansowa

jest tak ważna?
Płynność finansowa to wypłacalność, czyli zdolność przedsiębiorstwa do
spłacania wymagalnych zobowiązań związanych z działalnością tego
przedsiębiorstwa - na przykład zapłata kontrahentom za dostarczone towary lub
wykonane usługi, uregulowanie płatności do ZUS i US, zapłata wynagrodzeń
pracownikom.
Płynność finansowa jest podstawą funkcjonowania każdej firmy.

Od niej zależy czy firma się rozwija i jak funkcjonuje.


Jest praktycznie tak samo istotna jak sam zysk przedsiębiorstwa.
Dlaczego? Ponieważ wykazywanie zysku bez zdolności do spłaty bieżących
zobowiązań może skutkować upadłością.


To właśnie od niej zależy m.in. terminowe wypłacanie wynagrodzenia
pracownikom i kontrahentom.


Płynność pozwala na podejmowanie nowych inwestycji, a co za tym idzie  
— na rozwój firmy.



82%

66%

firm upada ze względu

na niewłaściwe zarządzanie
finansami lub problemy z płynnością
finansową (Business Insider)

przedsiębiorców mówi, że opóźnienia  
w płatnościach powodują,  
że prowadzenie biznesu sprawia im
mniej przyjemności

(badanie przeprowadzone przez BACS)

apfino.pl
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54%

70%

małych i średnich firm spotyka się

z opóźnionymi płatnościami

ze strony swoich klientów

(badanie przeprowadzone prez BACS)

właścicieli małych firm przynajmniej raz
nie mogło spać, ponieważ martwiło się
o płynność finansową

(Quickbooks Intuit)

FAKTORING SPOSOBEM NA ZABEZPIECZENIE

PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
Jesteś przedsiębiorcą i wystawiasz faktury z długim terminem płatności?
Teoretycznie Twój biznes się kręci, realizujesz zlecenia, wystawiasz faktury  
i… tygodniami czekasz na przelewy od swoich klientów?


Tak wygląda rzeczywistość wielu polskich przedsiębiorców. Jednak wcale nie
musi tak być. Istnieje usługa, która pozwala przyspieszać płatność faktur.

Tak właśnie działa faktoring – usługa realizowana przez firmę SMEO,  
z którego skorzystasz na platformie Apfino. Dzięki niemu możesz otrzymać
zapłatę za wystawioną fakturę wtedy, kiedy tego potrzebujesz, bez konieczności
czekania do terminu płatności. Tym samym zachowasz bezcenną płynność
finansową.


Czym jest faktoring?
Faktoring to nowoczesna usługa finansowania faktur z odroczonym terminem
płatności. Polega na tym, że firma faktoringowa (faktor) wypłaca przedsiębiorcy
zaliczkę z wystawionej przez niego faktury.
apfino.pl
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Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje — wcześniej niż wskazany na fakturze
termin płatności — dostęp do środków należnych mu z tytułu wykonanej usługi
czy sprzedaży produktu. Przelew od faktora to zaliczka na poczet późniejszej
wpłaty od kontrahenta.

Jak działa faktoring?
Przedsiębiorca, po wystawieniu swojemu klientowi faktur z odroczonym
terminem płatności (np. 60 dni), przekazuje ich kopie do sfinansowania
faktorowi. 

Następnie firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy pieniądze na konto
jeszcze tego samego dnia, nawet w kilka minut.

Dzięki szybszemu dostępowi do środków przedsiębiorca może rozwijać swoją
firmę bez przeszkód, zachowując płynność finansową. Pieniądze może
przeznaczyć na dowolny cel.
1 Faktura

1 Towar / Usługa

Twój Klient

(odbiorca)

2

Kopia faktury
3

I transza
4 Płatność
5

II transza

6
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Faktoring a inne formy finansowania
Jako przedsiębiorca masz do dyspozycji kilka instrumentów finansowych, które
mogą zapewnić poprawę płynności finansowej firmy. Są jednak między nimi
zasadnicze różnice, które prezentujemy w tabelach.
Pożyczka

pozabankowa

Kredyt

Faktoring

Długoterminowy

Krótkoterminowy,

od kilku dni do 90 dni

Czas trwania umowy

Określony

Czas umowy ramowej może

być określony – na rok,

kilka lat, lub nieokreślony;

z usługi można skorzystać

też jednorazowo

Określony

Określony

Przeznaczenie środków

Określone – nieruchomości,

samochód, inwestycje,

bieżąca działalność

Dowolne
przeznaczenie

Określone – samochód,

maszyny, sprzęt

komputerowy

Zależy od rodzaju pożyczki

(rodzaje pożyczek:

inwestycyjna, obrotowa,

płatnicza, pomostowa,

technologiczna)

Własność pozyskanych

aktywów

Kredytobiorca

Klient (przedsiębiorca,

nawet jeśli zakupi je za środki

z faktoringu)

Kredytobiorca

Zabezpieczenie

Finansowany przedmiot,

samochód wpis na hipotece

nieruchomości lub weksel

in blanco

Czas finansowania

Leasing

Cesja
wierzytelności

Długoterminowy,

zazwyczaj 5 lat

Na przedmiocie leasingu

Kilka tygodni - 

kilka miesięcy

Zależy od kwoty pożyczki,

niższe bez zabezpieczeń,

wyższe kwoty

z zabezpieczeniem, np.

weksel własny in blanco,

pod zastaw

Tabela 1. Faktoring a inne formy finansowania
Faktoring

Pożyczka

Skup faktur a nie pożyczanie pieniędzy
Nie jest widoczny jako "kredyt" w BIK
Nie obciąża zdolności kredytowej


Pożyczka wymaga posiadania zdolności kredytowej
Obciąża zdolność kredytową


Zobowiązanie pozabilansowe

ożyczka to obciążenie bilansowe

P

Faktoring to koszt podatkowy: podatku dochodowego i VAT!

Pożyczka to koszt tylko podatku dochodowego.

waga na pseudofaktoring, który jest de facto pożyczką!

U

Opłaty tylko za realne dni i kwoty finansowania

ożliwość karencji aż na 60 dni!

M

Bardzo wysoki koszt, dużo opłat dodatkowych – np. za rozpatrzenie

wniosku, opłata przygotowawcza, administracyjna czy za wysyłane monity

rak okresu karencji (zwłoki) w spłacie zadłużenia

B

Tabela 2. Faktoring ≠ Pożyczka (Pożyczka pozabankowa)

apfino.pl
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Co zyskujesz, korzystając z faktoringu?
Zachowujesz płynność finansową
Faktoring pomoże Twojej firmie zachować płynność finansową, dając
swobodny dostęp do należnych pieniędzy zawsze, kiedy akurat tego
potrzebujesz. Dzięki temu masz gwarancję bezpieczeństwa i stabilności
finansowej.
2. Twoja firma szybciej się rozwija
Zamiast czekać na przelewy od klientów kilkadziesiąt dni, możesz od razu
pozwolić pieniądzom “pracować” na rozwój firmy. Szybki dostęp do gotówki
umożliwia zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa w krótszym czasie. Środki
pozyskane dzięki faktoringowi możesz wydać na dowolny cel, np. zatrudnienie
nowych pracowników, zakup materiałów czy sprzętu. Pieniądze możesz też
zainwestować w reklamę lub rozwój Twojego produktu czy usługi.
3. Zyskujesz korzystne rabaty u dostawców
Kto płaci gotówką, ten często stawia warunki. Dzięki faktoringowi już na starcie
możesz więc zyskać lepszą pozycję negocjacyjną. Możliwość natychmiastowej
zapłaty pozwoli na uzyskanie korzystnych, nawet kilkunastoprocentowych
rabatów u dostawców.
4. Zdobywasz przewagę nad konkurencją
Możliwość zaoferowania klientom odroczonych terminów płatności to
zdecydowany atut w walce o nowe zlecenia i dla wielu firm jedno z kryteriów
wyboru partnera biznesowego. Dzięki faktoringowi zyskujesz stały dostęp do
pieniędzy, a więc bez problemu możesz zaoferować swoim klientom długie
terminy płatności faktur (nawet do 90 dni).

apfino.pl
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5. Budujesz profesjonalny wizerunek firmy
W biznesie opinia to wszystko. Warto o nią dbać na kilku polach i utrzymywać
jak najlepsze relacje z partnerami biznesowymi, pracownikami oraz instytucjami
finansowymi. 


Spłacając regularnie wszelkie zobowiązania, zyskasz opinię firmy solidnej  
i godnej zaufania. Będzie to możliwe dzięki faktoringowi. Ludzie będą chcieli  
u Ciebie pracować, a inne firmy robić z Tobą interesy. Wizerunek zostanie
również nienaganny w oczach banków, ponieważ faktoring nie wpływa na
zdolność kredytową i nie powoduje zadłużenia.
6. Zmniejszasz ryzyko niewypłacalności kontrahentów
Firmy faktoringowe oferują także usługę weryfikacji kontrahentów. Faktor
przeprowadzi wywiad gospodarczy, dzięki czemu zyskasz pewność, że Twój
kontrahent to rzetelna firma. Pozwoli to uniknąć potencjalnych kłopotów.


Dodatkowo, Twoi partnerzy biznesowi będą chętniej spłacać wszelkie
zobowiązania, kiedy na fakturze zobaczą numer rachunku poważnej instytucji
finansowej, jaką jest firma faktoringowa. Ty zyskasz natomiast więcej czasu,
który musiałbyś poświęcić na monitoring spłat, rozliczanie i ściąganie
należności. Obowiązki te może wziąć na siebie firma faktoringowa.


SMEO S.A., Partner Apfino, dostawca usługi faktoringu

Skorzystaj z faktoringu na platformie Apfino

apfino.pl
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Jak odzyskać pieniądze i zachować

dobre relacje z kontrahentami?
Sprzedany towar czy zrealizowana usługa to dla przedsiębiorcy powód do
zadowolenia. Jednak o pełnej satysfakcji można mówić dopiero wtedy, gdy
zapłata dotrze na ﬁrmowe konto. Kiedy kontrahent nie reguluje faktur, trzeba mu
o tym przypomnieć. Dochodzenie należności może być niekomfortową
sytuacją, wymagającą odpowiednich umiejętności i konsekwencji w działaniu.
Rodzą się wtedy obawy, czy ﬁrma nie straci kontrahenta i intratnych zleceń.
Dlatego wielu przedsiębiorców odpuszcza monitowanie, licząc, że partner  
w końcu sam zapłaci. To może jednak doprowadzić do utraty płynności
ﬁnansowej firmy.


Nie zdecydowałeś się dotąd na skorzystanie ze wsparcia profesjonalnej ﬁrmy
windykacyjnej, bo obawiasz się wysokich kosztów obsługi? Niesłusznie.
Korzystając z usługi windykacji na platformie Apfino, którą realizuje firma
Kaczmarski Inkasso zapłacisz prowizję tylko za odzyskane pieniądze. Nie ma
ŻADNYCH opłat wstępnych, a dodatkowo możesz skorzystać z opcji
odzyskania kosztów windykacji. Ponadto, przekazanie sprawy w ręce
profesjonalnych negocjatorów sprawi, że zachowasz dobre kontakty  
z partnerami handlowymi i będziesz mógł kontynuować z nimi współpracę.

73%

Badanie Kaczmarski Inkasso „Relacje między
kontrahentami po zleceniu windykacji”* pokazuje,  
że ﬁrmy korzystające z windykacji polubownej są
postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie
podchodzące do zapłaty za swoją pracę.

Wskazało tak 73% małych i średnich przedsiębiorstw.

*Badanie „Relacje między kontrahentami po zleceniu windykacji” zostało przeprowadzone
przez Instytut Mands na zlecenie ﬁrmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso na przełomie maja  
i czerwca 2021 r. na reprezentatywnej grupie 300 małych i średnich ﬁrm, które w ostatnich 

2 latach korzystały z zewnętrznej windykacji.

apfino.pl
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Windykacja porządkuje biznes
Kolejne ciekawe wyniki pochodzące z badania przeprowadzonego przez
Kaczmarski Inkasso:

76%

przedsiębiorców dzięki współpracy

z ﬁrmą windykacyjną odzyskało zaległe należności

od kontrahentów.

1/3

ﬁrm zaobserwowała, że w efekcie skierowania

spraw do windykacji zwiększyła się liczba faktur,

które partnerzy biznesowi zaczęli opłacać w terminie.

39%

ﬁrm, które zdecydowały się na windykację

polubowną, prowadzoną przez zewnętrznych

negocjatorów, nie doświadczyło negatywnych reakcji

ze strony partnerów biznesowych.

1/5

przedsiębiorców przyznało, że stosunki nawet

się polepszyły. Dochodzenie zapłaty za sprzedane towary

czy zrealizowane usługi świadczy bowiem o racjonalnym

podejściu do zarządzania ﬁnansami ﬁrmy.

86%

uważa, że odzyskanie pieniędzy jest ważniejsze

niż utrzymanie współpracy z nierzetelnym kontrahentem.

40%

apfino.pl

Relacje biznesowe 40% ﬁrm, które skierowały sprawy do

windykacji, pozostały bez zmian.
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Samodzielna windykacja tylko dla wytrwałych
Jak w praktyce wygląda odzyskiwanie należności wśród MŚP w Polsce?
Przedsiębiorcy podejmują najpierw działania na własną rękę. 3/4 wysyła
wezwania do zapłaty, a połowa samodzielnie negocjuje zwrot należności.
Zaledwie 16% decyduje się od razu na zaangażowanie ﬁrmy windykacyjnej.

60%

44%

41%

ﬁrm skarży się, że ich

kontrahenci nie płacą

w terminie.*

wskazuje, że odbiorcy

w poprzednich trzech miesiącach

w ogóle nie uregulowali

należności za otrzymane

towary czy wykonane usługi.*

przedsiębiorców musi

czekać aż partner otrzyma

pieniądze od swoich

odbiorców i dopiero wtedy

zrobi przelew.*

Windykacja na koszt dłużnika a kontynuowanie

współpracy handlowej
Decydując się na windykację polubowną zyskujesz stabilność i zmniejszasz
liczbę przeterminowanych płatności. W trakcie procesu windykacji
otrzymujesz wgląd w kondycję i stan ﬁnansów dłużnika, aby móc odpowiednio
zareagować, a przede wszystkim oszczędzasz czas i niepotrzebne emocje,
które pochłania samodzielne odzyskiwanie należności.


Profesjonalni negocjatorzy mają dobrą orientację w poszczególnych branżach
gospodarki i operują technikami, dzięki którym nie tylko potraﬁą szybko
*Badanie „Korona Bilans MŚP” Krajowego Rejestru Długów. VII edycja ogólnopolskiego Badania
„KoronaBilans MŚP” została przeprowadzona przez IMAS International w lutym 2021 r. na
zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Objęła grupę 301 firm  
z sektora MŚP.

apfino.pl
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odzyskać należności, ale tak poprowadzić rozmowy, że nie zaburzy to
kontaktów pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.

68%

Wśród ﬁrm, które odzyskały pieniądze, a jest to
ponad 3/4 małych i średnich przedsiębiorstw,
68% skorzystało z możliwości obciążenia
dłużnika kosztami windykacji. Przedsiębiorcy,
którzy zdecydowali się na to rozwiązanie,
stosowali je najczęściej wobec wszystkich
kontrahentów. Zachowali przy tym z nimi dobre
kontakty.

Warto wiedzieć, że dochodzenie należności może być dla wierzyciela
bezpłatne. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  
w transakcjach handlowych pozwala na obciążenie kosztami windykacji
dłużnika. Z praktyki rynkowej wiadomo, że jeśli ﬁrma ma pieniądze na spłatę
długu, to ma też i na pokrycie dodatkowych kosztów. Klienci, z którymi
negocjatorzy Kaczmarski Inkasso rozmawiają podczas codziennej pracy,
mówią, że początkowo obawiali się obarczenia kontrahenta kosztami
windykacji, aby go nie stracić. Jednak ﬁnalnie działa to na dłużników
dyscyplinująco. Dostają oni bowiem sygnał, że partner nie chce ich kredytować.
Zaczynają traktować go poważnie i płacić kolejne faktury w terminie.
Aż 33% ﬁrm z sektora MŚP, które zleciło
windykację należności, zaobserwowało wzrost
liczby faktur regulowanych na czas. To tworzy
dobrą atmosferę do dalszej współpracy na
zdrowych zasadach: sprzedaż dobrego towaru
bądź usługi w zamian za płatność bez
opóźnienia.

apfino.pl
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Windykacja – im szybsza, tym skuteczniejsza
Prowadząc firmę, potrzebujesz gotówki na bieżące wydatki, takie jak pensje
pracowników, podatki czy raty kredytów, a kwoty zamrożone w fakturach  
u niesolidnych kontrahentów to stracone możliwości.


Zatem im prędzej upomnisz się o zapłatę, tym szybciej pieniądze wrócą na
Twoje konto. To pozwoli Ci utrzymać działalność i zainwestować, na przykład  
w nowy sprzęt czy szkolenia dla pracowników.

Kaczmarski Inkasso, Partner Apfino, dostawca usługi windykacji

Skorzystaj z windykacji na platformie Apfino

Więcej o Apfino. Paulina Powązka, Product Manager Apfino.

apfino.pl
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5 ZASAD, KTÓRE JAKO PRZEDSIĘBIORCA MUSISZ

ZNAĆ I PRZESTRZEGAĆ ZGODNIE Z RODO
I zasada: Kontakty biznesowe i leady traktuj jak żywe

organizmy, a nie jak liczby – zgodnie z RODO każdy z nich

jest odrębnym podmiotem danych
Za każdym kontaktem biznesowym czy też „okazją biznesową” stoi konkretny
człowiek – Twój potencjalny klient, odbiorca Twoich usług lub produktów. Co to
oznacza na gruncie RODO? Że od momentu pozyskania danych takiego
kontaktu zaczynasz przetwarzać jego dane osobowe, a co za tym idzie,
stosujesz RODO w praktyce.


Od czego zacząć? 


Na początku zastanów się i ustal, w jakim dokładnie celu chcesz pozyskać  
i wykorzystywać czyjeś dane. W przypadku potencjalnych kontaktów
biznesowych w pierwszej kolejności dane osobowe przetwarzane są w celach
marketingowych, następnie - w celach sprzedażowych.


RODO wymusza na nas posiadanie jednej z określonych podstaw prawnych,
by móc przetwarzać dane osobowe w konkretnym celu. Taką podstawą
prawną może być np. zgoda na przetwarzanie danych udzielona przez daną
osobę, ale tych podstaw jest więcej.

apfino.pl
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Kiedy jako przedsiębiorcy możemy przetwarzać

tzw. dane “zwykłe” – art. 6 RODO
a) jeżeli konkretna osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w określonym celu,


b) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawieranej

z konkretną osobą lub też gdy przetwarzanie odbywa się na żądanie tej
osoby (przed zawarciem umowy),


c) jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na przedsiębiorcy – np. w zakresie prawa pracy, prawa
podatkowego etc.,


d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych
interesów
realizowanych
przez
przedsiębiorcę,  
np. w zakresie marketingu produktów i usług tego przedsiębiorcy
(wewnętrzne analizy marketingowe, segmentacja klientów, budowanie list
targetów etc.)

Przetwarzanie danych osobowych musi opierać
się na jednej z podstaw prawnych, o których
mowa w RODO, musi też się odbywać w jasno
zdefiniowanym celu. To bardzo ważny element
związany z transparentnością i będzie coraz
bardziej wymagany przez Twoich potencjalnych  
i obecnych klientów.

apfino.pl
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II zasada: Bądź konsekwentny w budowaniu bazy

potencjalnych klientów opartej na jakości nie tylko samych

danych, ale również jej legalności
Jak RODO i polskie ustawodawstwo reguluje zasady prowadzenia komunikacji
marketingowej z wykorzystaniem danych konkretnej osoby?



Wszystko zależy od kanału komunikacji:
Jeżeli chcesz z kimś kontaktować się z wykorzystaniem adresu e-mail i np.
przesyłać okresowo jakieś oferty lub informacje o oferowanych promocjach
– zasadniczo potrzebujesz zgody tej osoby na przesyłanie jej informacji
handlowych drogą elektroniczną.


Jeżeli chcesz przedstawiać swoje oferty podczas rozmów telefonicznych 

z wykorzystaniem np. numeru telefonu komórkowego konkretnej osoby  
– również musisz pozyskać zgodę od tej osoby na tego typu komunikację
marketingową.
Aktualne przepisy prawa obowiązujące w Polsce wymagają,  
aby przedsiębiorca posiadał odrębne zgody na komunikację marketingową
realizowaną drogą mailową oraz telefoniczną.

Co ciekawe, te wymogi nie wynikają wprost z RODO, a polskiego
ustawodawstwa.


Jak zatem działać?
1. Korzystaj z baz teleadresowych prowadzonych przez podmioty, które
deklarują ich zbieranie w oparciu o zgody udzielone przez właścicieli
numerów telefonów oraz adresy mailowe. Na szczęście na rynku takich
podmiotów jest coraz więcej – bardzo często oferują one możliwość
szybkiej weryfikacji, która osoba figurująca w bazie danych wyraziła zgodę
na kontakty marketingowe określonym kanałem komunikacji.

apfino.pl
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2. Unikaj zbierania kontaktów z niepewnych źródeł – np. od dostawców
czy też partnerów handlowych, którzy nie potrafią wykazać z jakiego źródła
je pozyskali oraz czy osoby te mają świadomość, że będą adresatami
działań marketingowych.


3. Rozwijaj kanały komunikacji oparte na własnych zasobach – to  
w dłuższej perspektywie najlepsze rozwiązanie. Bardzo ważnym narzędziem
może być np. prosty formularz kontaktowy na firmowej stronie internetowej
– ale opatrzony odpowiednimi zgodami na komunikację marketingową.  
W ten sposób dajemy „szansę” swojemu potencjalnemu klientowi,  
że kierując do nas zapytanie za pomocą formularza, wyrazi przy okazji
zgodę na kontakty marketingowe również w przyszłości.

III zasada: Sprzedaż to nie wszystko – o prywatność swoich

klientów musisz dbać również na późniejszych etapach
Pozyskiwanie klientów to podstawowa kwestia, która decyduje o bycie każdego
przedsiębiorstwa. Ale dane osobowe przetwarzamy nie tylko na etapie działań
marketingowych czy następnie sprzedażowych. Do podstawowych celów,  
w jakich przedsiębiorstwo może przetwarzać dane osobowe klientów  
i potencjalnych klientów należą chociażby:
Marketingowy


Sprzedażowy (realizacja zawartych umów)


Rozpatrywanie reklamacji


Windykacja należności


Rozpatrywanie roszczeń, prowadzenie sporów


Prowadzenie bieżącej komunikacji z klientami (np. korespondencja 

w związku z zawartymi umowami, udzielanie odpowiedzi na zapytania etc.)

apfino.pl
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Z punktu widzenia RODO są to odrębne cele przetwarzania danych, na które
przedsiębiorca musi posiadać podstawę prawną. Np. przetwarzanie danych
osobowych w celach sprzedażowych to tak naprawdę przetwarzanie danych  
w celu realizacji konkretnej umowy zawieranej z klientem, a przetwarzanie
danych dłużnika w celach windykacyjnych to realizacja tzw. prawnie
uzasadnionego interesu przedsiębiorcy – ponieważ jako wierzyciela jego
prawem jest odzyskanie należności, a tego nie da się wykonać bez
przetwarzania danych dłużnika.

W zależności od tego w jakich celach i na jakich
podstawach prawnych planujesz przetwarzać
dane osobowe, musisz o tym poinformować  
tę osobę. W zależności od sposobu przetwarzania
danych, osoby te będą mogły również skorzystać  
z różnych uprawnień przewidzianych w RODO, a Ty
jako przedsiębiorca będziesz musiał na nie
odpowiedzieć.

IV zasada: Transparentność przede wszystkim!
Pamiętaj, że RODO to przede wszystkim akt prawny chroniący interesy
konkretnych osób, których dane są przetwarzane. RODO zobowiązuje więc
między innymi, aby przedsiębiorcy w sposób jasny informowali swoich
potencjalnych oraz aktualnych klientów o tym, w jaki sposób oraz w jakich
celach zamierzają przetwarzać ich dane osobowe.


Mówimy tutaj o tzw. obowiązku informacyjnym (art. 13 RODO).


apfino.pl
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O czym trzeba poinformować każdą osobę fizyczną?
Pełna nazwa, adres siedziby przedsiębiorstwa oraz dane kontaktowe


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, o ile został powołany


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa

prawna przetwarzania


Jeżeli przetwarzanie odbywa się w ramach prawnie uzasadnionych

interesów – wskazanie tych interesów


Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach

odbiorców, jeżeli przedsiębiorca zamierza komuś ujawniać dane


Informacje o zamiarze przekazywania danych do podmiotów

zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym  
oraz wskazanie podstaw tego przekazania – o ile takie plany

ma przedsiębiorca


Wskazanie okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

lub kryteriów do ustalania tego okresu


Informacje o prawach przysługujących zgodnie z RODO podmiotowi

danych (np. prawo żądania usunięcia danych, prawo dostępu do danych)


Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody  
– informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie


Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego


Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym

lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba jest

zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje

niepodania danych


Informacja czy dane będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie

zautomatyzowany (za pomocą algorytmów), w tym czy dane będą
podlegały profilowaniu oraz informacje o kryteriach takiego przetwarzania
i możliwych konsekwencjach dla osoby
apfino.pl
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Gdzie i w jaki sposób przekazywać tego typu informacje?


Pamiętaj, że RODO wymaga, by tego typu informacje przekazać konkretnej
osobie najpóźniej w momencie pozyskiwania od niej danych osobowych.
Spełnianie tzw. obowiązku informacyjnego trzeba zatem łączyć  
z rozwiązaniami, które wykorzystujesz do pozyskiwania danych osobowych.
Na przykład, jeżeli dane potencjalnych klientów
pozyskujesz za pomocą formularzy dostępnych
na stronie internetowej przedsiębiorstwa, klauzule
informacyjną możesz zamieścić właśnie przy
formularzu – np. w postaci otwieranego pliku PDF
lub rozwijanego okna. Podobnie sprawa wygląda
z innymi formularzami wykorzystywanymi do
pozyskiwania danych osobowych, w tym
formularzami papierowymi.

PDF

W przypadku pozyskiwania danych osobowych potrzebnych do zawarcia
umowy z klientem, taką klauzulę można zamieścić w treści samej umowy,
Ogólnych Warunkach Umowy lub np. jako odnośnik do strony internetowej, na
której znajduje się jej pełna treść. Ważne, by konkretna osoba mogła zapoznać
się z treścią klauzuli zanim przekaże swoje dane osobowe.

Warto
rozważyć
zamieszczenie
klauzuli
informacyjnej
na
stronie
internetowej
przedsiębiorstwa – zwłaszcza tam, gdzie znajdują
się formularze kontaktowe lub inne miejsca,  
za pośrednictwem których konkretna osoba może
zostawić swoje dane osobowe. Często tego typu
klauzule zamieszczane są też pod nazwą „polityka
prywatności”. Istotne jest to, żeby taki dokument
zawierał wszystkie elementy wymagane przez  
art. 13 RODO.
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V zasada: Żądam usunięcia moich danych  
– czyli o uprawnieniach przysługujących podmiotom danych
Samo przekazywanie klauzul informacyjnych osobom, których dane chcesz
przetwarzać w praktyce jednak nie wystarcza. RODO daje bowiem szeroki pakiet
uprawnień każdej osobie i tylko od niej zależy czy i kiedy zdecyduje się z nich
skorzystać.

Jakie prawa przysługują podmiotowi danych zgodnie z RODO?
Prawo dostępu do informacji, w tym prawo do kopii danych – art. 15


Prawo do sprostowania (aktualizacji) danych – art. 16


Prawo do usunięcia danych – art. 17


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18


Prawo do przenoszenia danych – art. 20


Prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w ramach

prawnie uzasadnionych interesów przedsiębiorcy – art. 21


Prawo do niepodlegania przetwarzaniu danych w sposób

zautomatyzowany – art. 22
Dana osoba będzie kierować żądanie bezpośrednio wobec przedsiębiorcy, który
przetwarza jej dane osobowe. To czy konkretne żądanie okaże się zasadne,
zależy przede wszystkim od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych.


Dla przykładu – jeżeli konkretna osoba napisze maila z żądaniem usunięcia jej
danych osobowych, nie oznacza to wcale, że będziesz musiał je usunąć  
w każdym przypadku. Jeżeli dane będziesz przetwarzał na podstawie udzielonej
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zgody, wówczas bardzo możliwe, że trzeba będzie je usunąć (np. gdy dotyczy to
danych przetwarzanych w celach marketingowych), ale gdy okaże się, że z tą
konkretną osobą wiążę Cię umowa, która cały czas jest realizowana, usunięcie
danych w tym zakresie nie będzie możliwe co najmniej do czasu zakończenia
obowiązywania umowy, a w rzeczywistości może nawet dłużej, ponieważ
przepisy o rachunkowości zobowiązują przedsiębiorców do przechowywania
umów handlowych jeszcze przez kilka lat po ich realizacji. Wszystko więc
będzie zależało od tego, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej
przetwarzamy czyjeś dane osobowe.


Niezależnie od tego czy konkretne żądanie okaże się zasadne, jako
przedsiębiorca musisz formalnie na nie odpowiedzieć. RODO wymaga, by tego
typu odpowiedź została udzielona nie później niż w terminie miesiąca od
wpłynięcia żądania, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach lub gdy
tego typu żądań wpłynęło do przedsiębiorcy bardzo dużo – udzielenie
odpowiedzi może być wydłużone maksymalnie o kolejne dwa miesiące.


W jaki sposób najlepiej odpowiadać na żądania?
Najlepiej tą samą drogą, którą wpłynęło do Ciebie
żądanie, np. jeżeli drogą mailową – również
odpowiedź powinna być udzielona drogą mailową,
chyba że osoba kierująca żądanie wyraźnie
zaznaczy, że oczekuje udzielenia odpowiedzi w inny
sposób – np. poprzez wysłanie pisma pocztą
tradycyjną. Wyjątek stanowią przypadki, gdy żądania
są kierowane ustnie – podczas rozmowy
bezpośredniej lub w ramach rozmowy telefonicznej.
W takim wypadku warto odnotować treść żądania wraz z datą jego wpłynięcia  
i uzgodnić z rozmówcą w jakiej formie możemy mu przekazać odpowiedź.  
Z punktu widzenia przedsiębiorcy ważne jest, aby móc udokumentować,  
że odpowiedź na zgłoszone żądanie faktycznie została udzielona, dlatego warto
udzielać odpowiedzi w formie pisemnej – mailowej lub pocztą tradycyjną.
Materiał powstał we współpracy z radcą prawnym Jakubem Wezgrajem, kancelaria ODOekspert
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RODO - ChECKLISTA
Przygotować się do przetwarzania danych osobowych:
Ustalić w jakim dokładnie celu chcę pozyskać i wykorzystywać dane
osobowe


Przygotować podstawy prawne do przetwarzania danych w konkretnym
celu


Przygotować odrębne zgody na komunikację marketingową realizowaną
drogą mailową oraz telefoniczną


Przygotować treść obowiązku informacyjnego


Umieścić obowiązek informacyjny w odpowiednich miejscach

(na stronie internetowej; w treści umowy z klientem)
Dbać o jakość i legalność baz danych:
Korzystać z baz teleadresowych prowadzonych przez podmioty, które
deklarują ich zbieranie w oparciu o zgody udzielone przez właścicieli
numerów telefonów oraz adresy mailowe


Nie zbierać kontaktów z niepewnych źródeł


Rozwijać kanały komunikacji oparte na własnych
– przygotować formularz kontaktowy na stronie internetowej



zasobach  

Na bieżąco odpowiadać na ewentualne żądania usunięcia danych
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Załóż bezpłatne konto w Apfino

Dbasz o płynność finansową

swojego biznesu

Unikasz zatorów płatniczych

Szybko i wygodnie wnioskujesz

o produkty finansowe

Oszczędzasz czas

Wszystkie realizujesz online

Automatyzujesz procesy

w firmie

Otrzymujesz podpowiedzi

dopasowane do potrzeb

Twojej firmy

Rozwijasz swój biznes!

Załóż konto na platformie Apfino
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Pierwsi użytkownicy platformy Apfino

Skorzystałem z usługi faktoringu i już tego samego
dnia sfinansowałem pierwszą fakturę. Usługa ta
pozwoliła mi utrzymać płynność finansową, zdobyć
większych klientów, a także zaoferować klientom
dłuższe terminy płatności. Dzięki temu stałem  
się bardziej konkurencyjny na rynku.
Paweł Hnatiuk

Najbardziej zależało mi na tym, aby zachować płynność
finansową. Chciałem mieć pewność,

że zawsze, kiedy pieniądze będą mi potrzebne, będę miał
do nich swobodny dostęp. I właśnie dlatego
postanowiłem skorzystać z faktoringu.
Tomasz Fabiańczyk

Kilka słów eksperta
82% firm upada ze względu na złe zarządzanie finansami
i płynnością. Wśród przedsiębiorców panuje przekonanie,
że nie wypada korzystać z usługi faktoringu i windykacji.
Zmiana obu tych przekonań z mojej perspektywy
mogłaby uratować ogromną liczbę firm, które robiły
świetny produkt czy usługę i świetnie się rozwijały,  
ale w nieodpowiedni sposób dobrały kontrahentów,
którzy następnie nie płacili w terminie.
Szymon Negacz, trener sprzedaży, podcaster, właściciel Sellwise
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Kalendarz przedsiębiorcy
Styczeń
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14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23

21 22 23 24 25 26 27

21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30
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28 29 30 31

31
1 stycznia - Nowy Rok
6 stycznia - Święto Trzech Króli

Kwiecień
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C
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16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30

30 31

17 kwietnia - Wielkanoc
18 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny

1 Maja - Święto Pracy
3 Maja - Święto Trzeciego Maja

Lipiec
P
4

W
5

Ś
6

C
7

5 czerwca - Zielone Świątki
16 czerwca - Boże Ciało

Sierpień

Wrzesień
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12 13 14 15 16 17 18
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19 20 21 22 23 24 25

25 26 27 28 29 30 31

29 30 31

26 27 28 29 30

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej

Maryi Panny

Listopad

Październik
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Grudzień
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10 11 12 13 14 15 16

14 15 16 17 18 19 20

12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23

21 22 23 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30

28 29 30

26 27 28 29 30 31

31

1 listopada - Wszystkich Świętych
11 listopada - Święto Niepodległości

25 grudnia - Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia
26 grudnia - Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia

O Apfino
Apfino to platforma, która zapewnia łatwy dostęp online do gamy usług
finansowych oraz zarządzanie finansami firmy.

Dzięki szybkiej integracji z systemem Comarch ERP, nie tracisz czasu  
na wysyłanie faktur do innych systemów i nie musisz logować się do wielu
portali.


Korzystając z takich usług, jak faktoring czy windykacja, zadbasz o płynność
finansową Twojego biznesu.

Błyskawicznie zawnioskujesz o interesujące Cię produkty finansowe, a dzięki
automatyzacji procesów oszczędzisz czas i pieniądze.
kontakt@apfino.pl

+48 12 324 99 50
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