
 

Polityka prywatności 
 
Deutsche Leasing Group przywiązuje dużą wagę do Państwa praw do 
samostanowienia w zakresie informacji, jak również ochrony prywatności 
podczas przetwarzania danych osobowych i korzystania z naszej strony 
internetowej. W związku z tym firma Deutsche Leasing Group podjęła 
techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia 
odpowiedniej ochrony. Poniżej znajdują się informacje na temat tego, które 
dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu. 
 
 

I Informacje ogólne o przetwarzaniu danych 

1. Zakres przetwarzania danych zgodnie z RODO 
Dane osobowe podawane podczas wizyty na naszej stronie internetowej będą 
przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
(RODO) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami. 
  

2. Podstawa prawna 
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu ochrony uzasadnionego 
interesu Deutsche Leasing AG lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i 
wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym 
interesem, dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
  

3. Usuwanie danych i czas przechowywania 
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane w momencie, 
gdy cel ich przechowywania przestanie obowiązywać. 

 

 

II Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików 

dziennika 

1. Opis, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych 
Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej nasz system automatycznie 
gromadzi dane i informacje z systemu komputera wywołującego. Gromadzone są 
następujące dane: 
(1) informacje o typie i wersji przeglądarki; 
(2) system operacyjny użytkownika; 
(3) dostawca usług internetowych użytkownika; 
(4) adres IP użytkownika 
(5) data i godzina dostępu 
(6) strony internetowe, z których system użytkownika uzyskał dostęp do tej strony 
internetowej 
(7) strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za 
pośrednictwem tej strony internetowej.  
Dane te są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane nie są 
przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. 
  



2. Podstawa prawna przetwarzania danych 
Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO. 
  

3. Cel przetwarzania danych 
Tymczasowe i krótkoterminowe przechowywanie adresu IP użytkownika przez system 
jest niezbędne, aby umożliwić wyświetlanie stronie internetowej na jego komputerze. W 
tym celu adres IP użytkownika musi być zapisany przez cały czas trwania sesji. 
Dane przechowywane są w plikach dziennika w celu zapewnienia działania serwisu 
internetowego. Ponadto dane są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i 
zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście 
dane nie będą analizowane do celów marketingowych. 
W związku z tymi celami mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
  

4. Czas przechowywania 
Dane są usuwane po zakończeniu danej sesji. Pliki dziennika serwera internetowego są 
przechowywane przez 90 dni, a następnie pozostaną na taśmach kopii zapasowych 
przez 30 dni. Adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, dzięki czemu nie 
można ich więcej przypisać do konkretnego klienta otwierającego stronę. 
  

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia 
Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywania 
danych w plikach dziennika jest konieczne do działania strony internetowej. Nie ma 
zatem możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika. 

 
 
 

III Stosowanie plików cookie 

1. Opis i zakres przetwarzania danych 
Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie o ograniczonym okresie istnienia 
do statystycznej oceny korzystania z tej strony internetowej, w celu jej analizy i 
optymalizacji. Korzystamy z plików cookie, aby strona internetowa była łatwiejsza w 
użyciu. Niektóre elementy tej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka 
wywołująca mogła zostać zidentyfikowana również po zmianie stron. W plikach cookie 
przechowywane i przesyłane są następujące dane: ustawienia języka i informacje 
dotyczące logowania. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w systemie 
komputerowym użytkownika w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę 
internetową. Gdy użytkownik otwiera stronę internetową, plik cookie może być 
przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Pliki cookie nie stają się częścią 
systemu i nie mogą prowadzić do żadnych uszkodzeń. Większość przeglądarek jest 
ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Plik cookie w systemie 
użytkownika pozwala na jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas kolejnej 
wizyty na stronie internetowej, co ułatwia korzystanie z niej. 
Można wyłączyć przechowywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby 
powiadamiała o używaniu plików cookie lub odmawiała ich przesyłania. Wszystkie 
funkcje na naszej stronie internetowej są dostępne bez plików cookie. W przypadku 
wyłączenia plików cookie, niektóre z nich mogą być ograniczone. 
Piksele śledzące na stronie internetowej również służą do kontrolowania ofert w zakresie 
remarketingu. Nie gromadzą danych osobowych i nie są połączone z danymi osobowymi 
na komputerze użytkownika ani z bazą danych. 
 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych 



Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie 
jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 
3. Cel przetwarzania danych 

Celem korzystania z plików cookie niezbędnych z technicznego punktu widzenia jest 
uproszczenie korzystania ze stron internetowych przez użytkowników. Niektóre funkcje 
niniejszej strony internetowej są niedostępne bez plików cookie. W takim przypadku 
przeglądarka musi być rozpoznawana nawet po ponownej wizycie na stronie. 
 
Pliki cookie wymagane są w następujących celach: 
(1) Login  
(2) Akceptacja ustawień językowych  
(3) Zapamiętywanie wyszukiwanych tematów 
  
Analityczne pliki cookie są używane do poprawy jakości strony internetowej i jej 
zawartości. Analityczne pliki cookie informują nas o tym, w jaki sposób strona 
internetowa jest używana, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę. W 
tym kontekście mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
  

4. Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia 
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i wysyłane przez niego na 
naszą stronę internetową. Użytkownik ma pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. 
Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, można wyłączyć lub ograniczyć 
przesyłanie plików cookie. Zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można 
to również zrobić automatycznie. W przypadku wyłączenia plików cookie na naszej 
stronie internetowej nie można uzyskać dostępu do wszystkich funkcji na stronie. 

 
 
 
Aplikacje firm zewnętrznych 

Google Maps: 

Google Maps służy do wyświetlania map na stronie internetowej. Umożliwia wyświetlanie 
interaktywnych map bezpośrednio na stronie oraz korzystanie z funkcji mapy. Mapy Google 
używają trwałych plików cookie. W przypadku otwarcia podstrony, na której znajdują się 
Google Maps, Google otrzymuje informacje, że uzyskano dostęp do danej podstrony. 
Ponadto dane wymienione w punkcie II.1 są przesyłane do Google. 
 
Dzieje się tak niezależnie od tego, czy zalogowano się za pośrednictwem konta użytkownika 
Google. Jeśli zalogujesz się do usługi Google, dane zostaną przypisane do Twojego konta 
użytkownika Google. Jeśli nie chcesz, aby dane zostały przypisane, musisz się wylogować 
przed skorzystaniem z funkcji mapy. Google zapisuje dane w profilu użytkowania i 
wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania stron 
internetowych. Taka analiza zostanie przeprowadzona w szczególności (nawet w przypadku 
niezarejestrowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam dostosowanych do 
użytkownika i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich 
czynnościach na tej stronie. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu profilu użytkownika, przy 
czym sprzeciw ten musisz kierować bezpośrednio do Google. 
  
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez 
Google można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również więcej 
informacji na temat przysługujących Ci praw i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej 
prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 



Google przetwarza również dane osobowe na swoich serwerach w Stanach Zjednoczonych i 
podlega Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

IV Formularz kontaktowy i kontakt przez e-mail 

1. Opis i zakres przetwarzania danych  
Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, za pomocą którego 
można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej 
możliwości, dane wprowadzone na ekranie zostaną przesłane do nas i zapisane. 
 
(1) Adres IP użytkownika  
(2) Data i godzina rejestracji  
 
W ramach procesu wysyłania wiadomości zostaniesz poproszony o udzielenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz poinformowany o niniejszej polityce prywatności. 
Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W 
takim przypadku przechowywane będą dane osobowe przesłane pocztą elektroniczną. 
W tym przypadku dane nie zostaną przekazane osobom trzecim. Dane będą używane 
wyłącznie w celu komunikacji. 
  

2. Podstawa prawna przetwarzania danych  
Podstawą prawną przetwarzania danych w oparciu o zgodę udzieloną przez 
użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie przesyłania 
wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem kontaktu elektronicznego 
jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO. 
  

3. Cel przetwarzania danych  
Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam 
wyłącznie do przetwarzania kontaktu. Kontakt za pośrednictwem poczty 
elektronicznej stanowi uzasadniony interes przetwarzania danych. 
  
Pozostałe dane osobowe przetwarzane w trakcie procesu wysyłania służą 
zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienia 
bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. 
  

4. Czas przechowywania 
Dane zostaną usunięte, gdy przestanie obowiązywać cel ich gromadzenia. W przypadku 
danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz danych 
wysłanych pocztą elektroniczną nastąpi to po zakończeniu komunikacji z użytkownikiem. 
Komunikacja kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana kwestia 
została wyjaśniona. Dodatkowe dane zgromadzone podczas procesu wysyłania zostaną 
usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni. 
  

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia 
Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w 
każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przechowywania swoich danych osobowych, ze 
skutkiem na przyszłość. W takim przypadku komunikacja nie może być kontynuowana. 
 
Prośby o udzielenie informacji, a także o cofnięcie udzielonej zgody, jak również 
ewentualny sprzeciw wobec przetwarzania danych, prosimy o przesłanie na adres e-mail  
 



service@deutsche-leasing.com  

 
lub na adres wskazany w nocie prawnej. Zapewniamy, że wszystkie dane osobowe, 
które zostały zapisane w trakcie komunikacji z nami, zostaną usunięte. 

 

IV a. Biuletyny informacyjne i powiadomienia elektroniczne 

Biuletyny informacyjne, wiadomości e-mail i inne powiadomienia elektroniczne (zwane dalej 
„Biuletynami informacyjnymi”) wysyłamy wyłącznie za zgodą odbiorców lub za zgodą 
prawną. Jeśli treść biuletynu informacyjnego jest szczegółowo opisana podczas rejestracji do 
biuletynu informacyjnego, jest ona akceptowana wraz ze zgodą użytkownika. Ponadto nasze 
biuletyny informacyjne zawierają informacje o naszych usługach i naszej działalności. 
 
Aby zarejestrować się do naszego biuletynu informacyjnego, zazwyczaj wystarczy 
wprowadzić adres e-mail. Możemy jednak poprosić o podanie imienia i nazwiska w celu 
osobistego zwrócenia się do użytkownika w biuletynie informacyjnym lub o podanie innych 
informacji wymaganych do celów biuletynu informacyjnego. 
 
Procedura podwójnej zgody: Rejestracja do naszego biuletynu informacyjnego odbywa się 
zasadniczo w ramach procedury podwójnej zgody. Oznacza to, że po zarejestrowaniu 
otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest 
konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się do biuletynu na adres e-mail innego 
użytkownika. Subskrypcje biuletynu będą rejestrowane w celu potwierdzenia procesu 
rejestracji zgodnie z wymaganiami prawnymi. Obejmuje to czas rejestracji i potwierdzenia 
oraz adresu IP. Zmiany danych przechowywanych przez dostawcę usług wysyłkowych są 
również rejestrowane. 
 
Usunięcie i ograniczenie przetwarzania: Możemy przechowywać podane adresy e-mail 
przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów, zanim je 
usuniemy, aby móc udowodnić uprzednio wyrażoną zgodę. Przetwarzanie tych danych jest 
ograniczone do ewentualnej obrony roszczeń. Indywidualne żądanie usunięcia jest możliwe 
w każdej chwili, pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia uprzednio udzielonej zgody. 
W celu wywiązania się z obowiązku rozpatrywania sprzeciwów zastrzegamy sobie prawo do 
przechowywania adresu e-mail wyłącznie w tym celu na liście zbiorczej (tzw. „lista adresów 
zablokowanych”). 
 
Rejestrowanie procedury rejestracji opiera się na naszych uzasadnionych interesach w celu 
udowodnienia jej prawidłowego wdrożenia. Jeśli zlecimy usługodawcy wysyłanie wiadomości 
e-mail, odbywa się to w oparciu o nasze uzasadnione interesy w zakresie wydajnego i 
bezpiecznego systemu wysyłania wiadomości. 
 
Uwagi do podstawie prawnej: Biuletyn informacyjny jest wysyłany na podstawie zgody 
odbiorców lub, jeżeli nie jest wymagana zgoda, na podstawie naszych uzasadnionych 
interesów w zakresie marketingu bezpośredniego, jeżeli jest to dozwolone i w zakresie 
dozwolonym przez prawo, np. w przypadku reklamy skierowanej do dotychczasowych 
klientów. Jeśli zlecamy usługodawcy wysyłanie wiadomości e-mail, odbywa się to na 
podstawie naszych uzasadnionych interesów. Proces rejestracji jest zapisywany na 
podstawie naszych uzasadnionych interesów, aby wykazać, że został on przeprowadzony 
zgodnie z prawem. 
 
Treść: Informacje o nas, naszych usługach, promocjach i ofertach. 
 
Warunki korzystania z bezpłatnych usług: Zgoda na wysyłanie wiadomości e-mail może 
stanowić warunek korzystania z bezpłatnych usług (np. dostępu do niektórych treści lub 



udziału w niektórych kampaniach). Jeśli chcesz korzystać z bezpłatnej usługi bez rejestracji 
do biuletynu informacyjnego, skontaktuj się z nami. 
 
 Przetwarzane typy danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwy, adresy), dane 

kontaktowe (np. poczta e-mail, numery telefonów), dane meta/komunikacyjne (np. 
informacje o urządzeniu, adresy IP), dane dotyczące użycia (np. odwiedzone strony 
internetowe, zainteresowanie zawartością, czas dostępu). 
 

 Osoby, których dane dotyczą: Partnerzy komunikacyjni, użytkownicy (np. 
odwiedzający strony internetowe, użytkownicy usług internetowych). 
 

 Cel przetwarzania: Marketing bezpośredni (np. pocztą elektroniczną lub pocztą 
tradycyjną), usługi kontraktowe i obsługa klienta. 
 

 Podstawy prawne: Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO), uzasadnione interesy (art. 6 
ust. 1 zd. 1 lit. f. RODO). 
 

 Możliwość sprzeciwu (Opt-Out): W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania 
biuletynu informacyjnego, tzn. wycofać zgodę lub sprzeciwić się dalszej wysyłce. Link do 
rezygnacji z biuletynu informacyjnego można znaleźć na końcu każdego biuletynu 
informacyjnego lub można skorzystać z jednej z opcji kontaktu podanych powyżej, 
najlepiej na adres e-mail. 
 

Usługi i usługodawcy: 
HubSpot: platforma marketingowa za pośrednictwem poczty e-mail; Dostawca usług: 
HubSpot, Inc., 25 First St., 2 piętro, Cambridge, Massachusetts 02141, USA; Strona 
internetowa: https://www.hubspot.de; Polityka prywatności: 
https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy. 
 
 

V Analiza internetowa przez Google Analytics (narzędzie do 

śledzenia) 

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google 
Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”) na podstawie 
naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i 
ekonomicznym działaniem naszej strony internetowej w rozumieniu art. 6 1 litera f. RODO). 
Google korzysta z plików cookie. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące 
korzystania z oferty online przez użytkowników są zazwyczaj przesyłane do Google i 
przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. 
 
Google korzysta z tych informacji w naszym imieniu, aby ocenić wykorzystanie naszej strony 
internetowej przez użytkowników, zebrać raporty dotyczące działań w ramach tej strony oraz 
zapewnić nam inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. 
Przetworzone w ten sposób dane mogą być używane do tworzenia pseudonimizowanych 
profilów użytkowników. 
  
Korzystamy z usługi Google Analytics tylko z włączoną anonimizacją adresów IP. Oznacza 
to, że Google skraca adres IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na 
serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. 
 
Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi 



Google. Użytkownicy mogą wyłączyć przechowywaniu plików cookie, ustawiając 
odpowiednio oprogramowanie przeglądarki.  
 
Więcej informacji o korzystaniu z danych przez Google, ustawieniach i możliwości sprzeciwu 
można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) 
i ustawieniach wyświetlania reklam przez Google 
(https://adssettings.google.com/authenticated). 
 

VI Linki do zewnętrznych dostawców 

W przypadku linków do stron internetowych innych dostawców niniejsza polityka prywatności 
nie ma zastosowania do ich treści. Informacje, które mogą być gromadzone przez 
operatorów tych stron, są poza wiedzą i kontrolą Deutsche Leasing Group. Informacje 
można znaleźć w politykach poufności na odpowiedniej stronie internetowej. 
 
 

VII Prawa osoby, której dane dotyczą („Informacje o 
ochronie danych - nasze postępowanie z danymi i prawami - 
informacje zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO)) 

Poza stroną internetową przetwarzamy dane osobowe również w ramach naszych 
stosunków handlowych. Informacje na temat przetwarzania danych oraz o roszczeniach i 
prawach dotyczących ochrony danych, z których część ma również wpływ na przetwarzanie 
danych na naszej stronie internetowej, można znaleźć w naszej polityce prywatności. 
 
 
Tutaj znajdują się informacje dotyczące następujących tematów: 
 
1. Kto jest administratorem danych i z kim mogę się skontaktować? 

2. Z jakich źródeł i danych korzystamy? 

3. W jakim celu przetwarzamy dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej? 

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

b. W ramach oceny interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

c. Na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

d. Ze względu na wymogi prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

4. Kto otrzyma moje dane? 

5. Jak długo będą przechowywane moje dane? 

6. Czy dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? 

7. Jakie mam prawa w zakresie ochrony danych? 

8. Czy mam obowiązek podania danych? 



9. W jakim stopniu jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych 
przypadkach? 

10. W jakim zakresie moje dane są wykorzystywane do profilowania (punktowania)? 

 

Inspektor Ochrony Danych 

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) jest: 
  
Deutsche Leasing AG 
Frölingstr. 15-31 
61352 Bad Homburg v. d. Höhe 
Deutsche Leasing AG jest spółką Deutsche Leasing Group .  
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności lub ochrony danych 
można w każdej chwili skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Z naszym 
Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: 
  
datenschutz@deutsche-leasing.com 
 

  



 

Polityka prywatności w mediach 
społecznościowych 
Deutsche Leasing prowadzi kilka „profili w mediach społecznościowych” w celu 
poinformowania o swoich usługach i ofercie oraz nawiązania kontaktów z klientami (zwanych 
dalej „użytkownikami”). 
 
 

I. Kto jest administratorem profili w mediach 

społecznościowych? 

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) jest: 
  
Deutsche Leasing AG 
Frölingstr. 15-31 
61352 Bad Homburg v. d. Höhe 
Deutsche Leasing AG jest spółką Deutsche Leasing Group .  
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności lub ochrony danych 
można w każdej chwili skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Z naszym 
Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: 
  
datenschutz@deutsche-leasing.com 
 
Firma Deutsche Leasing jako administrator niniejszej strony internetowej, zawarła umowy z 
operatorami stron internetowych, które regulują między innymi warunki korzystania z profili w 
mediach społecznościowych. 
 

 

II. W jaki sposób przetwarzane są Twoje dane, gdy 

odwiedzasz profile w mediach społecznościowych? 

Gdy odwiedzasz profile Deutsche Leasing w mediach społecznościowych, operatorzy stron 
gromadzą i przetwarzają Twoje dane osobowe, nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w 
odpowiednich sieciach społecznościowych. 
 
Niektóre dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez operatorów stron w związku z 
korzystaniem z odpowiednich stron fanpage są udostępniane Deutsche Leasing w formie 
zagregowanej za pośrednictwem tzw. „Insights” (statystyki użytkowników). W tym celu 
operator strony internetowej przechowuje plik cookie na urządzeniach końcowych 
użytkownika. Pliki cookie to małe pliki zawierające informacje, przechowywane na 
urządzeniu końcowym. Dzięki temu możemy ponownie użyć tych informacji w późniejszym 
czasie. Plik cookie używany na stronie fanpage zawiera unikatowy kod użytkownika 
przypisany każdemu użytkownikowi. Plik cookie pozostaje aktywny przez okres dwóch lat, 
chyba że zostanie wcześniej usunięty. 
 
Sporządzone dane statystyczne dotyczące użytkowników będą przekazywane do Deutsche 



Leasing wyłącznie w formie anonimowej. Deutsche Leasing nie ma dostępu do 
podstawowych danych. 
 

III. W jakim celu przetwarzane są dane? 

Dane zebrane podczas wizyty na stronie fanpage są wykorzystywane przez operatora w 
szczególności do dystrybucji zindywidualizowanych reklam za pośrednictwem jego strony. 
Informacje o tym, które dane osobowe są przetwarzane w jakim celu, można znaleźć w 
odpowiednich warunkach użytkowania i wytycznych. 
 
Deutsche Leasing wykorzystuje zgromadzone informacje do optymalizacji oferty w sieciach 
społecznościowych, na przykład w celu lepszego dopasowania treści do potrzeb klientów i 
użytkowników. Deutsche Leasing otrzyma między innymi informacje o tym, które treści i 
aplikacje są szczególnie istotne dla użytkowników, aby dostarczyć im bardziej adekwatne 
treści i rozwijać funkcje, które mogą być dla nich bardziej interesujące. 
 
Na podstawie zgromadzonych informacji odpowiednie sieci dokonują również ocen 
demograficznych i geograficznych oraz udostępniają je Deutsche Leasing. Informacje te są 
wykorzystywane przez Deutsche Leasing do celów reklamowych w sposób ukierunkowany, 
oparty na zainteresowaniach, bez dokładnej wiedzy o tożsamości odwiedzającego. Jeśli 
odwiedzający korzystają z profili w mediach społecznościowych na kilku urządzeniach 
końcowych, dane mogą być gromadzone i analizowane na różnych urządzeniach, jeśli 
odwiedzający są zarejestrowani i zalogowani na swoim profilu. 
 

IV. Podstawa prawna i uzasadnione interesy 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Deutsche Leasing dąży do tego, aby 
użytkownicy mieli dostęp do aktualnych informacji oraz możliwości interakcji w sieciach 
społecznych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z 
art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, w tym uwzględniane są również interesy użytkownika. 
 
 

V. Czy dane osobowe są przekazywane osobom trzecim? 

Deutsche Leasing nie ma wpływu na to, czy LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram, Kununu 
czy Xing przekazuje dane osobowe osobom trzecim. Deutsche Leasing nie przekazuje 
danych osobowych osobom trzecim. 
 

VI. Twoje prawa i inne informacje 

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa, pod warunkiem, że 
spełnione są wymogi prawne: 

 Prawo dostępu, art. 15 RODO 

 Prawo do sprostowania, art. 16 RODO 

 Prawo do usunięcia, art. 17 RODO 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO 

 Prawo do przenoszenia danych, Art. 20 RODO 

 Prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO 



Za pomocą ustawień osobistych (reklamowych) w sieciach społecznościowych możesz 
wpływać na to, w jakim stopniu rejestrowane jest Twoje zachowanie podczas wizyty na 
stronie fanpage. 
 
Jeśli jesteś już klientem Deutsche Leasing, Twoje dane będą również przetwarzane w 
ramach relacji handlowych z Deutsche Leasing. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w Polityce prywatności 
 
https://www.deutscheleasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/
Gesetzliche%20Inhalte/20190409-Datenschutzhinweise_EN.pdf 
 
 

Ochrona danych Twitter 

Twitter jest jednym z największych na świecie serwisów do wysyłania krótkich wiadomości, z 
około 330 milionami aktywnych użytkowników. Rejestrując się na Twitterze, użytkownik 
automatycznie przyznaje firmie prawa do przetwarzania danych osobowych. 
 
Po rejestracji na Twitterze podane dane są automatycznie autoryzowane, dotyczy to Stanów 
Zjednoczonych (jako siedziby głównej), Irlandii (jako oddziału w Europie) i innych krajów, w 
których działa Twitter. 
 
Czyli bez względu na przepisy dotyczące ochrony danych w kraju pochodzenia. Dane 
osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz nazwa użytkownika, są podawane do wiadomości 
publicznej. Jednak jako użytkownik możesz określić, czy Twitter ma analizować Twoje 
lokalizacje i używać ich do celów reklamowych. Nie można całkowicie wyłączyć treści 
reklamowych. Jako użytkownik musisz samodzielnie zrezygnować z przekazywania danych. 
 
Tweety są uważane za komunikaty publiczne. Oznacza to, że publikowane opinie mogą być 
kopiowane i ponownie wykorzystywane przez każdego bez naruszania prywatności autora. 
Dotyczy to wszystkich treści związanych z komunikatem. Obejmuje to zdjęcia, filmy wideo 
lub łącza do innych witryn internetowych. 
 
Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź politykę prywatności na Twitterze: 
https://twitter.com/de/privacy  
 
 

Ochrona danych LinkedIn — Śledzenie LinkedIn Tracking i LinkedIn 

Insight Tag 

Ta strona internetowa korzysta ze śledzenia konwersji LinkedIn firmy LinkedIn Ireland, Wilton 
Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”). Śledzenie konwersji LinkedIn to 
narzędzie służące do przekierowywania i analizy, które jest obsługiwane przez LinkedIn 
Insight Tag. Insight Tag tworzy plik cookie przechowywany w przeglądarce internetowej 
podczas wizyty na stronie. Insight Tag jest zintegrowany z tą stroną internetową i umożliwia 
gromadzenie danych, takich jak adres IP, czas potrzebny na uzyskanie dostępu do tej strony 
lub gromadzenie określonych zdarzeń (np. pobieranie lub wizyty na stronie). Ponadto w 
zależności od usług, informacji i ofert, które są udostępniane na naszej stronie, mogą być 
wyświetlane dostosowane do Twoich zainteresowań oferty i rekomendacje. LinkedIn będzie 
również generować statystyki z zagregowanymi danymi na temat korzystania i odwiedzania 
naszej strony. Plik cookie przechowywany przez Insight Tag pozostanie na komputerze, 
dopóki nie zostanie ręcznie usunięty przez użytkownika lub automatycznie usunięty po 



ostatnim wczytaniu Insight Tag. 
 
Można wyłączyć przechowywanie plików cookie w odpowiednich ustawieniach przeglądarki. 
Jeśli jesteś członkiem LinkedIn, kliknij pole „Zrezygnuj z LinkedIn”. Osoby niebędące 
członkami klikają „Zrezygnuj”. Więcej informacji na temat ochrony danych w LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig  
 
 

Ochrona danych YouTube 

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy filmy z platformy „YouTube” dostarczanej 
przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google 
posiada certyfikat wydany na mocy umowy Tarczy Prywatności, a tym samym gwarantuje 
przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).  
  
Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi 
Google. Użytkownicy mogą wyłączyć przechowywanie plików cookie w odpowiednich 
ustawieniach przeglądarki. Użytkownicy mogą również uniemożliwić firmie Google 
gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez 
nich ze strony internetowej, a także ich przetwarzanie, pobierając i instalując wtyczkę do 
przeglądarki dostępną pod następującym adresem: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
  
Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, ustawień i możliwości 
sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google 
(https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam 
przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated). 
 
 
 

Ochrona danych Instagram 

Jakie dane gromadzi Instagram? 
 
Rodzaje informacji gromadzonych przez Instagram zależą od sposobu korzystania z 
produktów Facebooka. Informacje te można przeglądać lub usuwać w ustawieniach 
Facebooka lub Instagramu. 
 
Gromadzone są: 

 dane osobowe podane podczas rejestracji, 

 dane dotyczące sieci i połączeń, 

 informacje na temat sposobu korzystania z produktów. Na przykład treści, na które 

reaguje użytkownik, funkcje i czynności, które są wykonywane, 

 informacje dotyczące zakupów i transakcji. 

 
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod adresem: 
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388?n=true . 
 
 



Ochrona danych Xing 

Xing to sieć społecznościowa poświęcona karierze zawodowej. Utrzymywane są tu głównie 
kontakty zawodowe. Wiele informacji o użytkownikach podanych na profilu jest publicznie 
dostępna, i to nie tylko dla członków Xing, ale również dla osób niebędących członkami. 
 
W polityce prywatności Xing określa, jakie dane osobowe są gromadzone oraz w jaki sposób 
są przetwarzane i wykorzystywane. 
 
Są to informacje wprowadzane przez użytkownika podczas rejestracji. 
 
Obejmują one informacje takie jak: 

 imię i nazwisko 

 data urodzenia 

 działalność 

 dane kontaktowe 

 status zatrudnienia 

 firma, stanowisko, branża 

 
Ponadto istnieje wiele informacji dobrowolnych, które użytkownicy mogą podać na swoich 
profilach, na przykład dotyczące zainteresowań. 
 
Według Xing dane są wykorzystywane wyłącznie w celu udostępniania usług użytkownikom. 
Ponadto Xing podaje w swojej polityce prywatności, że dane osobowe nie będą 
przekazywane osobom trzecim w celach reklamowych lub marketingowych. 
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Xing, odwiedź: 
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung . 
 
 
 

Funkcja udostępniania w mediach społecznościowych za 
pomocą przycisku Shariff Media 

Projekt c’t Shariff zastępuje zwykłe przyciski udostępniania w mediach społecznościowych i 
chroni Twoje zachowanie podczas surfowania przed wzrokiem ciekawskich. Jedno kliknięcie 
przycisku wystarczy, aby udostępnić informacje innym. Nie musisz już nic więcej robić - 
webmaster zajmie się resztą. 
  
Zwykłe przyciski w mediach społecznościowych przesyłają dane użytkownika do Facebooku 
i innych stron podczas każdej wizyty na stronie i przekazują mediom społecznościowym 
dokładne informacje na temat zachowania podczas przeglądania stron (śledzenie 
użytkownika). Nie musisz być zalogowany lub być członkiem sieci. Za to przycisk Shariff 
nawiązuje bezpośredni kontakt między serwisem społecznościowym a odwiedzającym, tylko 
wtedy, gdy użytkownik kliknie przycisk Udostępnij. 
  
W ten sposób Shariff zapobiega pozostawianiu cyfrowego śladu na każdej odwiedzanej 
stronie i poprawia ochronę danych. Shariff działa jak pośrednik: zamiast przeglądarki, serwer 
operatora strony internetowej pyta o liczbę polubień - i tylko raz na minutę, aby ograniczyć 



ruch. Odwiedzający pozostaje anonimowy. 
  
Więcej informacji: 
 
https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.
de%2fct%2f&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4-
ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a-
bdd1b85b80c7f0c6061aa558cc5450e6b2cabbaa. 
 
https://smex-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
artikel%2fShariff%2dSocial%2dMedia%2dButtons%2dmit%2dDatenschutz%2d2467514.html
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4-
ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a-
804cbc4a761228bc180899b5772a22874bdd9281. com 
 
 


