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Szczegółowa klauzula informacyjna 
 

I. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Leasing Polski               

Sp. z o.o. (dalej LP): 

Administrator danych  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leasing Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. 
Budowlanych 72, 80-298 Gdańsk  

Dane kontaktowe IOD We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych można się kontraktować z wyznaczonym przez LP inspektorem ochrony danych 
poprzez e-mail: iod@leasingpolski.pl lub pisząc na adres siedziby firmy z dopiskiem „do Inspektora Ochrony 
Danych”.  

Cele przetwarzania oraz 
podstawa prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez LP w celach: 

 zawarcia i realizacji umowy, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana 
zgoda, ponadto przetwarzanie jest niezbędne do rozpatrzenia Państwa wniosku i zawarcia umowy, a 
także do dalszego wykonania umowy. 

 statystycznych i analiz – podstawą prawną jest Pana/Pani zgoda oraz prawnie uzasadniony interes 
administratora danych. 

 marketingowych, również w formie profilowania, w oparciu o Pana/ Pani preferencje zakupowe, 
którego konsekwencją będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej – podstawą 
prawną jest Pana/Pani zgoda bądź prawnie uzasadniony interes administratora danych. 

 w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes 
administratora danych. 

 w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający 
na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi 
roszczeniami. 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez LP podmiotom współpracującym z Leasing Polski Sp. 
z o.o, uprawnionym do ich otrzymania w ww. celach. Wśród tych podmiotów znajdują się w szczególności:  

 BIK, BIG InfoMonitor, ZBP, KRD, czyli podmioty prowadzące zewnętrzne bazy danych udostępniające 
informacje w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego lub weryfikacji 
wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Pana/Panią upoważnienia. 

 Agencja TM Nord Anna i Paweł Gliniewicz Sp.j. 80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 72, która staje się 
współadministratorem przekazanych danych  i na polecenie LP, w celu realizacji umowy w zakresie 
ubezpieczenia przedmiotu umowy, przekazuje dane identyfikujące finansującego i korzystającego do 
wybranego przez siebie a zaakceptowanego przez LP ubezpieczyciela, w tym również za pośrednictwem 
brokerów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie jest składnikiem umowy leasingu, dlatego ubezpieczonym i 
ubezpieczającym jest LP. Dane korzystającego przekazywane są jedynie w przypadku gdy wymaga tego 
ubezpieczyciel w celu skalkulowania stawki ubezpieczeniowej. Agencja TM Nord jedynie przekazuje 
Pana/ Pani dane osobowe, nie utrwala ich w postaci odrębnego zbioru danych osobowych. W drodze 
wspólnych uzgodnień współadministratorzy ustalili, że obowiązki wynikające z Rozporządzenia 2016/679 
(RODO), w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez Pana/ Panią przysługujących praw oraz 
spełniania obowiązku podawania informacji, wypełniać będzie LP. Punktem kontaktowym jest IOD 
wyznaczony przez LP. Może Pan/ Pani wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z ww. 
rozporządzenia wobec każdego z administratorów. Agencja TM Nord stosuje się do polityk i instrukcji 
bezpieczeństwa obowiązujących w LP oraz stosuje te same organizacyjne i techniczne środki ochrony. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być także powierzane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu LP, 
takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako 
podwykonawcy, na podstawie umowy z LP i wyłącznie zgodnie z poleceniami LP. 
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Okres przez który dane 
będą przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez LP: 

 w celu zawarcia i realizacji umowy, dochodzenia roszczeń, a także w celach statystycznych i archiwalnych 
administratora danych do dnia ustania celu biznesowego, pod warunkiem, że przetwarzanie jest zgodne 
z pierwotnym celem przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat  po ostatecznym zakończeniu 
umowy (spłatą lub przedawnieniem roszczeń), a w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy nie 
dłużej niż przez okres 10 lat od dnia złożenia wniosku. 

 w celu marketingu bezpośredniego do dnia wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu. W tym przypadku 
Pani/Pana dane teleadresowe będą przetwarzane w celu uniknięcia ponownego wykorzystania w celach 
objętych sprzeciwem, chyba że wyraźnie zażąda Pan/Pani ich usunięcia a nie ograniczenia przetwarzania. 

 dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia 
Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych. 

Prawa osoby, której 
dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania.  

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 
administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo 
do jej wycofania, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub 
przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, 
tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych. 

 


