Wniosek o cesję
Cieszymy się, że jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszą firmą. Podanie przez Państwa
danych jest oczywiście dobrowolne, ale pominięcie istotnych informacji może uniemożliwić nam wydanie decyzji
odnośnie możliwości przejęcia umowy leasingu. W rozpatrywaniu każdego wniosku bierze udział człowiek, nigdy nie
odrzucamy wniosku „z automatu”. W momencie, gdy dojdziemy do porozumienia, przekazane we
wniosku dane posłużą nam do realizacji cesji umowy leasingu.
I. Prosimy o podanie informacji na temat Cedenta (aktualnego Leasingobiorcy)
Nazwa firmy/Imię i nazwisko:
NIP:
Nr rejestracyjny pojazdu:
Nr umowy leasingowej:
Jaka jest relacja pomiędzy osobą
wnioskującą a Cedentem?

□rodzina □ znajomy □ współpracownik □ inna osoba □ inna osoba: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

W jaki sposób uzyskali Państwo informację
na temat możliwości przejęcia leasingu:

□z ogłoszenia □od rodziny □od znajomego □od windykatora □ inne: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II. Prosimy o przybliżenie nam Państwa biznesu w kilku zdaniach. Jesteśmy zainteresowani przede wszystkim: Jaka jest
koncepcja prowadzenia biznesu? Jak i dla kogo świadczone są usługi (nazwa firmy)? Z kim przebiega współpraca (nazwa firmy)?

Liczba zatrudnionych osób:

Przychód uzyskany w roku ubiegłym:

Uzyskany wynik finansowy:

□ Zysk
Siedziba Firmy:

□ biuro wynajmowane

□ biuro własne

□ Strata

□ biuro w domu/mieszkaniu

Adres:
Jeżeli prowadzicie Państwo działalność od niedawna (poniżej 12 m-cy) czym zajmowaliście się do tej pory? (nazwa zakładu pracy,
stanowisko)

Adres garażowania/przechowywania pojazdu po przejęciu umowy leasingu:
Przeznaczenie pojazdu:

□ świadczenie usług transportowych lub budowlanych □ potrzeby własne □ nauka jazdy
□ wypożyczalnia □ przesyłki kurierskie □ najem krótko/długoterminowy
□ wyścigi samochodowe i konkursy □ przewóz materiałów niebezpiecznych □taxi □ holownik
□ inne: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Czy pojazd będzie jeździł do krajów nienależących do UE ( w tym Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia):

□ TAK □ NIE

____________
(parafka osoby wnioskującej)
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III. Prosimy o podanie informacji na temat Cesjonariusza (osoby wnioskującej o przejęcie umowy leasingowej):
Adres zameldowania osoby wnioskującej: □ dom/mieszkanie własne

□ dom/mieszkanie wynajmowane □ u rodziców □ inne (należy

wskazać jakie): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres:

W przypadku nieruchomości własnej nr księgi wieczystej (KW):

□ dom/mieszkanie własnościowe □ dom/mieszkanie
□ inne (należy wskazać jakie): : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adres zamieszkania osoby wnioskującej: (jeżeli inny niż zameldowania)
wynajmowane
Adres:

W przypadku nieruchomości własnej nr księgi wieczystej (KW):

Majątek firmy/osoby wnioskującej – środki transportu (w przypadku większej liczby prosimy o załączenie zestawienia)
Lp

Marka/Model

Rocznik

Wartość
[brutto]

Rodzaj własności:

Majątek
firmy/klienta

1

□ Własność □ Leasing □ Kredyt

□ F □K

2

□ Własność □ Leasing □ Kredyt

□ F □K

3

□ Własność □ Leasing □ Kredyt

□ F □K

4

□ Własność □ Leasing □ Kredyt

□ F □K

Nazwa banku/ firmy
leasingowej

Majątek firmy/osoby wnioskującej– nieruchomości (w przypadku większej liczby prosimy o załączenie zestawienia)
Lp

Adres i rodzaj lokalu
(działka, mieszkanie/ dom, magazyn, biuro)

Powierzchnia

Rodzaj własności:

Majątek
firmy/klienta

1

□ Własność □ Kredyt

□ F □K

2

□ Własność □ Kredyt

□ F □K

[m^2]

Wartość
[brutto]

Nazwa banku

Pozostałe kredyty i pożyczki firmy/osoby wnioskującej (w przypadku większej liczby prosimy o załączenie zestawienia)
Lp

Rodzaj kredytu/pożyczki

Suma

Zobowiązanie firmy/klienta

1

□ F □K

2

□ F □K

3

□ F □K

Czy osoba wnioskująca ma zaległości w ZUS i US:

Nazwa banku/
instytucji pożyczkowej

□TAK □NIE (jeżeli TAK, proszę podać wys. zadłużenia i z czego wynika)

Czy komornik prowadzi wobec osoba wnioskującej postępowanie: □ TAK □ NIE (jeżeli TAK, proszę podać wys. zadłużenia i z czego wynika)
Czy osoba wnioskująca widnieje w BIG lub KRD: □ TAK □ NIE (jeżeli TAK, proszę podać wys. zadłużenia i z czego wynika)

IV. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej prosimy również o podanie danych dotyczących stanu
cywilnego.
Stan cywilny: □ panna/kawaler

□zamężna/żonaty

□ rozwiedziony(a)

□ wdowiec/wdowa

Imię współmałżonka:

Nazwisko współmałżonka:

Nr telefonu współmałżonka:

Adres mailowy:

Adres zamieszkania współmałżonka:
Rozdzielność majątkowa:

□ TAK □ NIE

Czym zajmuje się współmałżonek (nazwa zakładu pracy,
stanowisko):

____________
(parafka osoby wnioskującej)
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V. Dane kontaktowe
Nr telefonu osoby wnioskującej:
Adres mailowy osoby wnioskującej:

Prosimy o podanie danych kontaktowych osoby, z którą prowadzimy rozmowy na temat cesji (jeżeli jest to
ktoś inny niż osoba wnioskująca)
Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Adres mailowy:
Relacja wobec osoby wnioskującej:

□ współmałżonek □ pracownik firmy □ inna osoba: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Poniżej zawarliśmy kilka odrębnych zgód, których udzielenie jest dobrowolne. Aby odwołać którąś z nw. zgód wystarczy ją wykreślić,
przy czym brak zgody na przetwarzanie danych osobowych współmałżonka i/lub wnioskodawcy w celach określonych w punkcie 1a,
na komunikowanie się zgodnie z punktem 3 i 4, bądź brak zgody na sprawdzenie informacji o zadłużeniu wnioskodawcy niestety
uniemożliwi nam rozpatrzenie Państwa wniosku. Zgody można odwołać w każdym czasie, również po złożeniu wniosku, przy czym
odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Jednocześnie chcemy Państwa
zapewnić, że dane osobowe i finansowe naszych klientów przetwarzamy zawsze w oparciu o najlepsze standardy postępowania z
zachowaniem zasad poufności, szczególnie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych oraz w zgodzie z wymaganiami
międzynarodowej normy ISO 27001:2013.
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych przez Leasing Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 72,
który staje się ich administratorem, w celach związanych z prowadzoną działalnością, w tym:
a) w celu przejęcia i realizacji umowy leasingu, a także w celach statystycznych i archiwalnych administratora danych oraz na przekazywanie moich danych
osobowych innym podmiotom współpracującym z Leasing Polski Sp. z o.o w ww. celach, w zakresie do tego potrzebnym;
b) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych oraz na przekazywanie moich danych osobowych innym
podmiotom współpracującym z Leasing Polski Sp. z o.o w tym celu, w zakresie do tego potrzebnym.
Przedmiotowa zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Zostałem/am
poinformowany/a/, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści zebranych danych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. Szczegółowa klauzula informacyjna została mi udostępniona.
2. Oświadczam, że dane osobowe współmałżonka przekazuję za jego zgodą i jestem do tego osobą uprawnioną. Poinformowałem współmałżonka iż Leasing
Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 72 staje się administratorem przekazanych danych i będzie je przetwarzał w celach związanych z
prowadzoną działalnością, w tym w celu przejęcia i realizacji umowy leasingu, a także celach statystycznych i archiwalnych administratora danych oraz
przekazywał innym podmiotom współpracującym z Leasing Polski Sp. z o.o w ww. celach, w zakresie do tego potrzebnym. Poinformowałem również
współmałżonka, iż podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mu prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. Szczegółowa klauzula informacyjna została udostępniona współmałżonkowi.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z
późn. zm.), na otrzymywanie na podany adres e-mail od Leasing Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 72 informacji handlowych
dotyczących usług i produktów oferowanych przez Leasing Polski Sp. z o.o.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), na
używanie przez Leasing Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 72 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących do kontaktu ze mną.
5. Upoważniam spółkę Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72, do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.
6. Na podstawie art. 105 ust. 4A i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U. 2015.128) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014.1015.). W imieniu (dane przedsiębiorcy ) upoważniam
Leasing Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 72 do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących
mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych
(pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu

____________
(parafka osoby wnioskującej)
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7. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U.
2014.1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2015.128.) w związku z art. 13 ustawy o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych niniejszym upoważniam Leasing Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul.
Budowlanych 72 do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor)
dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i
Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielana
kredytów , przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
8.Jednocześnie upoważniam w/w przedsiębiorcę do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka
Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
9. Wyrażam zgodę na przekazanie przez Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72, do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących mnie jako przedsiębiorcy
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (dane przedsiębiorcy), a także dotyczących mnie jako osoby fizycznej – konsumenta, przetwarzanych w
Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji
Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72 w zapytaniu, przez okres nie
dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym
podmiotom upoważnionym na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
10.Wyrażam zgodę na wystąpienie przez Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72 do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie w celu pozyskania informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących (dane przedsiębiorcy) przetwarzanych w Biurze
Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.
moich danych przekazanych przez Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72 w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich
udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na
podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
11.Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72 do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie informacji dotyczących zobowiązania (dane przedsiębiorcy) wynikającego z zawartej z Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72
umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu
zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do
udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również
udostępnianie Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72 przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji, w tym stanowiących tajemnice bankową dotyczących
(dane przedsiębiorcy), przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Leasing
Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72 umowy.
Wymienione w treści powyższych oświadczeń sformułowanie dane przedsiębiorcy dotyczy danych mojego przedsiębiorstwa:

Nazwa
Pieczątka

NIP

Wymienione w treści powyższych oświadczeń dane mojej osoby dotyczą:

LP

Imię

Nazwisko

PESEL

Nr dokumentu
tożsamości

1
2

Niezwykle istotne, aby tę część wnioskodawca wypełnił osobiście, czytelnym odręcznym pismem.
W przypadku wieloosobowej reprezentacji firmy wymagane są podpisy wszystkich reprezentantów
(dotyczy spółki z o.o., spółki jawnej, spółki cywilnej, itd.)
\

______________

(Data*)

______________

(Data*)

__________________________

_______________________

(Imię)

__________________________

(Nazwisko)

_______________________

(Imię)

(Nazwisko)

______________________

(Podpis)

______________________

(Podpis)

*Data podpisania wniosku leasingowego i wyrażenia zgody na weryfikację i przetwarzanie danych.

Bardzo dziękujemy za wypełnienie wniosku.
Dołożymy wszelkich starań żeby udzielić Państwu odpowiedzi jak najszybciej.
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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:
•

•
•

•
•

Odbiorcy danych

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.

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.
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.
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Prawa osoby,
dane dotyczą

której

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.

II. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Biuro Informacji
Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor), Biuro Informacji Kredytowej S.A. (dalej BIK) oraz Związek Banków
Polskich (ZBP). Pana/Pani dane zostaną przekazane przez Leasing Polski Sp. z o.o. (LP) do ww. podmiotów wyłącznie jeżeli
wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Wyrażenie zgody oznacza, że ww. podmioty– obok LP – staną się administratorem
Pani/Pana danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest:

Biura Informacji
Gospodarczej InfoMonitor
S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Jacka Kaczmarskiego
77 (BIG InfoMonitor),

Biuro Informacji
Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul.
Jacka Kaczmarskiego 77a,
02-679 Warszawa (BIK)

Związek Banków
Polskich z siedzibą w
Warszawie przy ul.
Zbigniewa Herberta 8
(ZBP)

2. Z Administratorem można się skontaktoinfo@big.pl
info@bik.pl
kontakt@zbp.pl
wać poprzez adres e-mail, lub pisemnie
(adres siedziby Administratora):
3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony
danych, z którym można się skontaktować
iod@big.pl
iod@bik.pl
iod@zbp.pl
poprzez adres poczty elektronicznej lub
pisemnie (adres siedziby Administratora)
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana dane
Wierzyciela, w celu pozyskania
BIG InfoMonitor, w celu udostępnienia
BIK i ZBP, w celu udostępnienia
będą przetwarzane informacji gospodarczych,
informacji gospodarczych oraz
danych gospodarczych, co
przez (podmiot
danych gospodarczych lub
prowadzenia Rejestru Zapytań, co
stanowi uzasadniony interes
i cel):
weryfikacji wiarygodności
stanowi uzasadniony interes
Administratora danych, będący
płatniczej na podstawie
Administratora danych, będący
podstawa przetwarzania
udzielonego przez Panią/Pana
podstawą przetwarzania Pani/Pana
Pani/Pana danych osobowych.
upoważnienia.
danych osobowych.
5a. Odbiorcy

6. Kategorie i zakres
przetwarzanych
danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów,
instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu
weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych –
przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie
zgodnie z poleceniami BIK.
Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwa firmy,
adres, nr NIP, nr REGON, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer
PESEL, nr dokumentu tożsamości. BIK dodatkowo: data urodzenia, płeć, obywatelstwo, informacje o
prowadzonej działalności gospodarczej; dane adresowe i teleadresowe; dane dotyczące zobowiązania w tym:
cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne,
przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, decyzja kredytowa i
dane dotyczące wniosków kredytowych.
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7. Okres przez który
dane będą
przetwarzane i
podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:
• dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania –
przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie
wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego
przekazania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
• dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w celu określonym w powyższym punkcie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
• dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia
Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
BIG InfoMonitor przechowuje dane o zapytaniach przez 12 miesięcy, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r. poz.
1015 t.j. z późn. zm.).

8.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są 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. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie
do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.
11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

____________
(parafka osoby wnioskującej)
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Szczegółowa klauzula informacyjna dla współmałŜonka
II. 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”.

Źródło pochodzenia
danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe zostały przekazane przez współmałżonka. Współmałżonek oświadcza, że przekazuje
je za Pana/Pani zgodą i jest do tego osobą uprawnioną oraz że został Pan/Pani o tym poinformowany.

Cele przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez LP w celach:
•
•
•
•

zawarcia i realizacji umowy – przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego
przez współmałżonka 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.
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.

Kategorie
przetwarzanych
danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, nr
dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres zameldowania, dane kontaktowe, informacje o zatrudnieniu
lub prowadzonej działalności biznesowej, stan cywilny, rozdzielność majątkowa.

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. 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.

Okres przez który
dane będą
przetwarzane

Prawa osoby, której
dane dotyczą

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.

•

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

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.

Przekazałem/am klauzulę współmałżonkowi

____________
(parafka osoby wnioskującej)
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