Deutsche Leasing Polska SA

Klauzula informacyjna
Oświadczenie o ochronie danych
Nasze postępowanie z Państwa danymi i prawami o
informacji zgodnie z art. 14 i 21 Rozporządzenia Ogólnego o
Ochronie Danych (RODO)

Niniejszym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu na mocy przepisów o
ochronie danych osobowych prawach i roszczeniach.
Przetwarzane dane osobowe i sposób ich wykorzystania mają związek z usługami finansowymi, o które się Państwo
ubiegają lub które zostały określone w umowie zwane dalej "Usługą".

1. Kto jest odpowiedzialny za
przetwarzanie danych i z kim
można się skontaktować?

Administratorem danych osobowych jest:
Deutsche Leasing Polska S.A.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A
01-531 Warszawa
Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod następującym adresem
e-mail: DLPL-iodo@deutsche-leasing.com, bądź za pośrednictwem poczty skierowanej na adres:
Deutsche Leasing Polska SA, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6a, 01-531 Warszawa (najlepiej z dopiskiem:
Inspektor Ochrony Danych).

2. Jakie dane przetwarzamy i skąd
je pozyskujemy?

Państwa dane osobowe, otrzymaliśmy od firmy Cargobull Finance Polska Sp. z o.o. w związku
z prowadzona działalnością gospodarczą.
Przetwarzane i gromadzone przez nas dane mogą dotyczyć danych identyfikacyjnych (imię
i nazwisko, data i miejsce urodzenia, narodowość, numer PESEL, numer NIP), danych
kontaktowych (adres zameldowania i zamieszkania, nr telefonu, adres poczty elektronicznej),
danych uwierzytelniających (wzór podpisu).
Ponadto przetwarzać możemy dane wynikające z realizacji naszych zobowiązań umownych: (np.
dane dotyczące płatności w transakcjach płatniczych), instrumentów finansowych, danych
dotyczących produktów (np. dotyczące transakcji leasingowych / kupna / sprzedaży / udzielania
pożyczek/ faktoringu), informacje o Państwa sytuacji finansowej (dane dotyczące zdolności
finansowej, dane dotyczące scoringów/ocen, pochodzenie aktywów), dane reklamowe
i sprzedażowe, dane pochodzące ze zgromadzonej dokumentacji (np. rejestr konsultacji, dane
rejestrowe, dane dotyczące korzystania z oferowanej przez nas usługi Telemedia - np. połączenia
z naszymi stronami internetowymi, aplikacjami lub biuletynami, informacje o oglądanych przez
Państwa naszych stronach internetowych oraz wpisy na nich) oraz inne dane, podobne do wyżej
wymienionych kategorii.
Ważna uwaga: Jeżeli przekazany Państwu na mocy umowy środek trwały, gromadzi, przetwarza
lub wykorzystuje dane osobowe, to Państwo jako użytkownik ponoszą wyłączną odpowiedzialność
za prawidłowe przetwarzanie danych z wykorzystaniem przekazanego środka trwałego.

3. W jakim celu przetwarzamy
Państwa dane i na jakiej
podstawie prawnej?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami rozporządzenia ogólnego o ochronie
Danych (RODO) oraz prawem polskim.

3.1 Celem wypełnienia zobowiązań
umownych (Art. 6 ust. 1 lit b
RODO)

Dane osobowe (Art. 4 pkt 2 RODO) przetwarzane są w związku z transakcjami faktoringowymi
i leasingowymi, usługami finansowymi, w szczególności w celu zawarcia umowy lub w celu
podjęcia działań na Państwa wniosek przed zawarciem umowy, a także z wszelkimi działaniami
niezbędnymi do zapewnienia właściwego funkcjonowania instytucji finansowej oraz zarządzania
nią.
Cele przetwarzania danych powiązane są z oferowanymi przez nas produktami (np. leasing,
sprzedaż ratalna, pożyczka, faktoring, działalność agencyjna) i mogą obejmować między innymi
analizę potrzeb, doradztwo, zarządzanie flotą i wykonywanie transakcji.

3.2 Niezbędne do celów
wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów
Administratora danych (Art. 6
ust. 1 litera t f RODO)

O ile jest to wymagane, przetwarzamy Państwa dane poza potrzebami związanymi z wykonaniem
umowy, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę
trzecią, przykładowo:
 konsultacje i wymiana danych z agencjami finansowymi w celu określenia zdolności finansowej
lub ryzyka niewykonania zobowiązań;
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 badanie i optymalizacja procedur w zakresie analizy potrzeb i jakości obsługi klienta;
 reklama lub badania rynku i opinii, o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w tym
celu;
 egzekwowanie roszczeń prawnych i obrony w przypadku sporów prawnych;
 zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i operacji informatycznych Deutsche Leasing
Polska SA;
 zapobieganie przestępstwom i ich ściganie;
 zapewnienie bezpieczeństwa budynków i instalacji (np. kontrola dostępu);
 efektywne zarządzanie oraz rozwój usług i produktów.
3.3 Na podstawie wyrażonej zgody
(Art. 6 ust. 1 litera a RODO)

Udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach
stanowi to legalności przetwarzania danych. Udzielona zgoda może zostać w dowolnym
momencie wycofana. Dotyczy to również odwołania zgody, która została udzielona przed
wejściem w życie RODO, tj. przed dniem 25 maja 2018 r.
Należy pamiętać, że wycofanie zgody jest skuteczne tylko w odniesieniu do czynności
przetwarzania możliwych do wykonania w przyszłości. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

3.4 Ze względu na wymogi
ustawowe (Art. 6 ust. 1 litera c
RODO)

Jako instytucja finansowa podlegamy różnym regulacjom prawnym (ustawa o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, ustawy podatkowe) oraz nadzorowi organu
nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Celami przetwarzania między innymi są: kontrola tożsamości, zapobieganie oszustwom i praniu
pieniędzy, przestrzeganie obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych w ramach prawa
podatkowego oraz ocena ryzyka i zarządzanie nim.

4. Kto otrzymuje Państwa dane?

Spółki Grupy Deutsche Leasing otrzymują dane osobowe, jeśli są one niezbędne do
wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, jak również w przypadku, jeśli
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z ich prawnie uzasadnionych interesów,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Współpracujące z nami podmioty (zgodnie z art. 28 RODO) mogą otrzymywać dane
niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z umowy lub z przepisów prawa, działając w
zakresie usług finansowych, usług IT, logistyki, usług drukarskich, telekomunikacji, windykacji
należności, doradztwa i consultingu oraz sprzedaży i marketingu.
Jeśli chodzi o ujawnienie danych odbiorcom innym niż spółki Grupy Deutsche Leasing należy
pamiętać, że Deutsche Leasing Polska SA zobowiązana jest do zachowania poufności w
odniesieniu do wszystkich faktów i ocen dotyczących Klienta, o których uzyskała wiedzę.
Deutsche Leasing Polska S.A. może ujawniać Państwa dane tylko wtedy, gdy wymagają tego
przepisy prawa lub wyrazili Państwo na to zgodę. Z zastrzeżeniem tych warunków wstępnych,
odbiorcami danych osobowych mogą być np.:
– podmioty i organy, którym Deutsche Leasing Polska SA jest zobowiązana lub upoważniona
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
– podmioty, którym udzielili Państwo zgody na przekazywanie danych lub w odniesieniu do
których zwolnili Państwo Deutsche Leasing Polska SA z obowiązku zachowania poufności.

5. Jak długo będą
przechowywane Państwa
dane?

6.

Czy dane są przekazywane do
państw
trzecich
lub
organizacji
międzynarodowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do zawarcia z nami
umowy leasingu/pożyczki, a następnie przez czas obowiązywania umowy, a po jej
zakończeniu przez okres 5 lat do końca danego roku obrachunkowego w oparciu o przepisy
rachunkowości, przepisy podatkowych, archiwizacyjne, dotyczące przeciwdziałania czynom
zabronionym przez prawo lub zapewniające zachowanie bezpieczeństwa transakcji.
Odnośnie przypadków niewywiązania się z zobowiązań umownych wynikających z umowy
leasingu/pożyczki Państwa dane osobowe będziemy przetwarzane przez czas niezbędny do
dochodzenia roszeń, jednak nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń, który wynika z
przepisów prawa.
Dane mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG), o ile jest to wymagane do realizacji zawartych z Państwem umów, jest
wymagane przez prawo lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie przekazanie. Jeśli wymaga
tego prawo, poinformujemy Państwo oddzielnie o przekazaniu danych. Ponadto spółki
należące do Grupy Deutsche Leasing mają prawnie uzasadniony interes w przekazywaniu
danych osobowych klientów i pracowników na potrzeby zarzadzania. Jeżeli w danym
przypadku jest to transfer danych do spółek należących do Grupy Deutsche Leasing w
państwach trzecich, muszą one być zobowiązane do zapewnienia właściwego poziomu
ochrony danych i prywatności zgodnie z art. 44 - 50. RODO (np. standardowa klauzula
umowna).
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7. Jakie są Państwa prawa do
ochrony danych i
prywatności?

Każdy podmiot danych ma prawo dostępu do danych, zgodnie z art. 15 RODO; prawo do
sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO; prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17
RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 RODO, prawo do
przenoszenia danych, realizowane na podstawie art. 20 RODO oraz prawo do cofnięcia zgody
w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o zgodę, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
Ponadto mają Państwo prawo, zgodnie z art. 77 RODO do złożenia skargi do organu
nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych).

8. W jakim stopniu następuje
zautomatyzowane
podejmowanie decyzji w
indywidualnych
przypadkach?

W ramach łączących nas relacji biznesowych z zasady nie stosujemy żadnej zautomatyzowanej
procedury decyzyjnej. W przypadku zastosowania takiej procedury, na podstawie art. 22 punkt 2
RODO, w każdym indywidualnym przypadku, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie.

9. W jakim stopniu Państwa
dane są wykorzystywane
do profilowania
(oceniania)?

W niektórych przypadkach możemy przetwarzać dane w celu oceny poszczególnych
czynników osobowych (profilowanie). Na przykład możemy używać profilowania w
następujących przypadkach:
– aby móc informować i doradzać w sprawie produktów w ukierunkowany sposób,
stosujemy instrumenty oceny dostosowane do tego celu. Wyniki analiz umożliwiają
komunikację i reklamę współmierną do wymagań, w tym badań rynku i opinii;
– w związku z oceną zdolności finansowej używamy scoringu do zawierania zwykłych
transakcji lub ratingu w celu zawierania transakcji o dużej wartości. W związku z tym
obliczane jest prawdopodobieństwo, z jakim Klient będzie wykonywał swoje zobowiązania
płatnicze zgodnie z umową. W obliczeniach mogą być uwzględnione informację o:
dochodach, wydatkach, istniejących zobowiązaniach, płatnościach (np. obroty, salda),
informacje zdobyte w związku z istniejącymi relacjami biznesowymi oraz informacje
uzyskane od agencji finansowych.
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Informacje na temat prawa do
sprzeciwu zgodnie z Art. 21
Rozporządzenie Ogólne o Ochronie
Danych (RODO)

1.

Prawo do sprzeciwu w szczególnych przypadkach
Mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji, do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów administratora danych ); jak również profilowania, zdefiniowanego w art. 4 punkt 4 RODO, które może
być przez nas wykorzystywane do oceny zdolności finansowej lub do celów reklamowych.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie
przedstawić dowody na istotne, uzasadnione powody takiego przetwarzania.

2.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego
W indywidualnych przypadkach, przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. Uprawnieni są
Państwo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych; to
samo dotyczy profilowania, o ile jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeśli Państwo nie wyrażą zgody na przetwarzanie
do celów marketingu bezpośredniego nie będziemy już przetwarzać Państwa danych w tych celach.
Wniesienie sprzeciwu nie podlega żadnym wymogom formalnym i powinno być skierowane do:
Deutsche Leasing Polska SA
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A
01-531 Warszawa
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: DLPL-iodo@deustche-leasing.com
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