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INFORMATION CLAUSE  
FOR THE CLIENT OF THE DATA 

CONTROLLER LEASEPLAN

Pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 
of the European Parliament and of the Council of 
27.04.2016 on the protection of natural persons with 
regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data and repealing Directive 95/46/EC  
(General Data Protection Regulation) (Official Journal 
of the EU L 119, p. 1), hereinafter referred to as GDPR, we 
inform you that:

  1   CONTROLLER 
of your personal data is LeasePlan Fleet Management 
(Polska) Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw  
(02-676) at 14b Postępu Street. Please report any 
questions or issues regarding the protection of your data 
via the contact form or at privacy-officer@leaseplan.pl.

  2   METHOD OF DATA ACQUISITION 
Your personal data was made available by the 
Controller’s contractor represented by you or obtained 
by the Controller from public registers (National Court 
Register, Central Register of Business Information), and in 
the case of contractor’s employees, your personal data 
was made available to the Controller by your employer 
(employing entity), in connection with the performance 
of the commercial contract linking your employer 
(employing entity) with the Controller. 

  3   THE SCOPE OF YOUR PERSONAL DATA 
processed by the Controller includes your first name, last 
name, e-mail address, telephone number, and in the case 
of representative persons also PESEL or date of birth and 
country of birth. 

  4   PURPOSES AND LEGAL BASIS FOR PROCESSING 
Your personal data will be processed in order to perform 
the commercial contract binding the Controller with the 
entity you represent, to fulfill legal obligations on the 
basis of Article 6(1)(b) of the GDPR. 
We will also process your personal data as appropriate 
or necessary in accordance with applicable law, 
including laws outside your country of residence and 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA KLIENTA ADMINISTRATORA  

DANYCH LEASEPLAN

Zgodnie z  art. 13 i  14 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27.04.2016 
r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, informujemy, 
że:

  1   ADMINISTRATOREM 
Pani/Pana danych osobowych jest LeasePlan Fleet 
Management (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(02-676) przy ul. Postępu 14b. Wszelkie pytania i kwestie 
dotyczących ochrony Państwa danych prosimy zgłaszać 
za pomocą formularza kontaktowego lub na adres 
privacy-officer@leaseplan.pl.

  2   SPOSÓB POZYSKANIA DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez 
reprezentowanego przez Panią/Pana kontrahenta 
Administratora lub pozyskane przez Administratora 
z  rejestrów publicznych (KRS, CEIDG), a  w  przypadku 
pracowników kontrahenta Pani/Pana dane osobowe 
zostały udostępnione Administratorowi przez Pani/
Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający), w  związku 
z  wykonaniem umowy handlowej łączącej Pani/Pana 
pracodawcę (podmiot zatrudniający) z Administratorem. 

  3    ZAKRES PRZETWARZANYCH  
DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez 
Administratora obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, 
numer telefonu, a  w  przypadku osób reprezentujących 
także PESEL lub data urodzenia oraz państwo urodzenia. 

  4   CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w  celu 
wykonania umowy handlowej wiążącej Administratora 
z  reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem, 
wywiązania się ze zobowiązań prawnych na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit b) RODO. 
Będziemy także przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli 
jest to właściwe lub konieczne zgodnie z obowiązującym 
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sector-specific recommendations (e.g., due diligence of 
a  contractor, money laundering, financing of terrorism 
and other crimes) on the basis of Article 6(1) c) of the 
GDPR.
Other activities such as: responding to complaints, 
performing tasks related to the investigation or defense 
against claims, ongoing contact not related to the 
subject matter of the contract, we perform on the basis 
of Article 6(1) f) GDPR.

  5   PERIOD OF DATA PROCESSING 
Your personal data will be processed for the period 
necessary for the performance of this Agreement or for 
the period defined in the relevant laws (e.g., anti-money 
laundering and counter-terrorist financing).

  6   SHARING OF DATA WITH THIRD PARTIES 
Your personal data may be shared with:
I. Within the LeasePlan Group. 
 a)  For a  list and location of our LeasePlan entities, 

please visit www.leaseplan.pl.

II.  For our third-party partners and service providers to 
facilitate their provision of services to us. 

 a)  We often work closely with service partners and 
service providers to provide our services to you. Our 
independent service partners help us provide leasing 
and other services to you. They include car dealers, 
car service technicians, repair shops, roadside 
assistance providers, as well as rental companies 
and Controllers of our driver safety programs. 

 b)  Service providers are companies that help us run 
our business, for example to maintain our IT network 
and related infrastructure, and to control security 
and access to our facilities.

III.  We also use and disclose your personal information 
when necessary or appropriate, especially when we 
have a legal obligation or legitimate interest to do so: 

 a)  Compliance with applicable laws and regulations. 
    This may include laws outside your country of 

residence. 
 b)  Cooperation with public and governmental 

authorities 
   (i)  In order to respond to an inquiry or provide 

information that we consider important and 
legitimate under the law 

   (ii)  This may include authorities outside your country 

prawem, w  tym z  przepisami prawa obowiązującymi 
poza krajem Państwa miejsca zamieszkania oraz 
z  zaleceniami sektorowymi (np. należyta staranność 
kontrahenta, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie 
terroryzmu i innych przestępstw) na podstawie art. 6 ust. 
1 lit c) RODO.
Pozostałe czynności takie jak: odpowiedzi na reklamacje, 
realizacja zadań związanych z dochodzeniem lub obroną 
przed roszczeniami, biezący kontakt niedotyczący 
przedmiotu umowy, realizujemy na podstawie art 6 ust 
1 lit f) RODO.

  5   OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 
okres niezbędny do wykonania niniejszej Umowy lub 
przez okres zdefiniowany w  odpowiednich przepisach 
prawa (np. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowania terroryzmu).

  6    UDOSTĘPNIANIE DANYCH  
DO PODMIOTÓW TRZECICH 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
I. W ramach grupy LeasePlan. 
 a)  Z listą i  lokalizacją naszych podmiotów LeasePlan 

można zapoznać się na stronie www.leaseplan.pl

II.  Dla naszych zewnętrznych partnerów i  dostawców 
usług, aby ułatwić im świadczenie usług na naszą rzecz. 

 a)  W celu zapewnienia Państwu naszych usług często 
ściśle współpracujemy z  partnerami serwisowymi 
i  dostawcami usług. Nasi niezależni partnerzy 
serwisowi pomagają nam w  świadczeniu usług 
leasingu i  innych usług dla Państwa. Obejmują 
oni dealerów samochodowych, serwisantów 
samochodowych, warsztaty naprawcze, 
dostawców pomocy drogowej, a  także firmy 
wynajmujące oraz administratorów naszych 
programów bezpieczeństwa kierowców. 

 b)  Usługodawcami są firmy, które pomagają nam 
w  prowadzeniu działalności, na przykład w  celu 
utrzymania sieci IT i powiązanej z nią infrastruktury, 
a  także kontroli bezpieczeństwa i  dostępu do 
naszych obiektów. 

 
III.  Używamy również i  ujawniamy Państwa dane 

osobowe, gdy jest to konieczne lub stosowne, 
zwłaszcza gdy mamy do tego prawny obowiązek lub 
uzasadniony interes: 

 a)  Zgodność z  obowiązującymi przepisami 
ustawowymi i wykonawczymi. 

    Może to obejmować przepisy prawa obowiązujące 
poza krajem Państwa zamieszkania. 

 b)  Współpraca z władzami publicznymi i rządowymi 
   (i)  W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub 

dostarczenia informacji, które uważamy za ważne 
i uzasadnione w świetle przepisów prawa 
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of residence. 
 c) To cooperate with law enforcement agencies 
   (i)  For example, when we respond to law enforcement 

requests and warrants or provide information that 
we consider important. 

 d) For other lawful reasons 
   (i) To enforce our terms of use; 
   (ii)  To protect our rights, privacy, security or property 

and/or the rights, privacy, security or property of 
our affiliates, you or others. 

 e) In connection with a sale or business transaction 
   (i)  We have a  legitimate interest in disclosing or 

transferring your personal information to a  third 
party in the event of a  reorganization, merger, 
sale, joint venture, assignment, transfer or other 
disposition of all or any part of our business, assets 
or stock (including in connection with bankruptcy 
or similar proceedings). Such third parties may 
include, for example, the acquiring entity and its 
advisors. 

  7   RIGHTS OF DATA SUBJECTS 
LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z o. o. would like 
to assure you that all data subjects whose data is processed 
by LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z  o. o.  
have the relevant rights under the GDPR. In this regard, 
you have the following rights: 
a)  the right to access your personal data, including the 

right to obtain a copy; 
b)  The right to request rectification (amendment) 

of personal data - in case the data is incorrect or 
incomplete; 

c)  the right to request erasure of personal data (the so-
called “right to be forgotten”); 

d)  The right to request restriction of processing of 
personal data; 

e)  the right to object to the processing of personal data, 
including profiling; 

f)  the right to portability of personal data; 
g)  the right to lodge a  complaint with the supervisory 

authority, which is the Office for Personal Data 
Protection.

In some situations, we may ask you to consent to the 
processing of your data (e.g. for marketing purposes). 
If you have given us consent to process your personal 
data, you have the right to withdraw your consent at 
any time. Withdrawal of consent does not affect the 
lawfulness of data processing carried out on the basis of 
consent before its withdrawal.

   (ii)  Mogą one obejmować władze poza krajem 
Państwa zamieszkania. 

 c) Współpraca z organami ścigania 
   (i)  Na przykład, gdy odpowiadamy na wnioski 

i  nakazy organów ścigania lub przekazujemy 
informacje, które uważamy za ważne. 

 d)  Z innych powodów wynikających z przepisów prawa 
   (i)  W celu wyegzekwowania naszych warunków 

użytkowania; 
   (ii)  W celu ochrony naszych praw, prywatności, 

bezpieczeństwa lub własności i/lub praw, 
prywatności, bezpieczeństwa lub własności 
naszych oddziałów, Państwa lub innych osób. 

 e)  W związku z  transakcją sprzedaży lub transakcją 
handlową 

   (i)  Mamy uzasadniony interes w  ujawnieniu lub 
przekazaniu Państwa danych osobowych 
stronie trzeciej w  przypadku reorganizacji, fuzji, 
sprzedaży, przedsięwzięcia typu joint venture, 
cesji, przekazania lub innego zbycia całości lub 
dowolnej części naszej działalności, aktywów 
lub akcji (w  tym w  związku z  upadłością lub 
podobnym postępowaniem). Takie strony 
trzecie mogą obejmować na przykład podmiot 
przejmujący i jego doradców. 

  7   PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
Spółka LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z o. o.  
pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim osobom, 
których dane są przetwarzane przez LeasePlan Fleet 
Management (Polska) sp. z o. o. przysługują odpowiednie 
prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują 
Państwu następujące prawa: 
a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo 

do uzyskania ich kopii; 
b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) 

danych osobowych – w  przypadku gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. 
„prawo do bycia zapomnianym”); 

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych; 

e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych, w tym profilowania; 

f)  prawo do przenoszenia danych osobowych; 
g)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa 
o  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (np. 
w celach marketingowych). Jeżeli udzielili nam Państwo 
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, 
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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  8   RIGHT TO OBJECT 
You have the right to object at any time to the processing 
of your personal data described above. The effect of your 
objection will be to stop processing your personal data, 
except in cases where the Company can demonstrate the 
existence of legitimate grounds for the processing that 
override your interests, rights and freedoms, or where 
your data are necessary for the Company’s possible 
establishment, investigation or defense of claims.

  9    AUTOMATED DECISION-MAKING  
AND DATA REQUIREMENT

a)  In the case of entrepreneurs, the data will be subject 
to profiling as part of obtaining a  credit approval. 
This profiling is necessary for the conclusion or 
performance of a contract between the data subject 
and the controller.

b)  For the rest, e.g. corporate customers, your personal 
data will not be used for automated decision-making 
in relation to you. The provision of personal data is 
necessary to fulfil the tasks performed in connection 
with the contract and/or ongoing contact.

 10    TRANSFER OF PERSONAL DATA  
TO THIRD COUNTRIES 

Due to the global nature of our organization and services, 
your personal data may be stored and/or processed in 
a  country other than the country in which you reside. 
Certain countries outside the EEA are recognized by the 
European Commission as providing an adequate level 
of data protection in accordance with EEA standards. 
For transfers from the EEA to third countries deemed 
by the European Commission not to provide adequate 
protection, we have put in place appropriate safeguards, 
such as LeasePlan’s Binding Corporate Rules or the 
European Commission’s Model Clauses. You can obtain 
a  copy of these safeguards by contacting us via the 
contact form, the address of which is indicated at the top 
of this page.

  8   PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU 
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych opisanych powyżej. Skutkiem zgłoszenia 
sprzeciwu będzie zaprzestanie przetwarzania Państwa 
danych osobowych, poza przypadkami w  których 
Spółka będzie w  stanie wykazać istnienie prawnie 
uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych 
wobec Państwa interesów, praw i  wolności, lub 
w przypadku w którym Państwa dane będą niezbędne 
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń przez Spółkę.

  9    ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 
ORAZ WYMÓG PODANIA DANYCH

a)  W przypadku przedsiębiorców dame będą podlegały 
profilowaniu w  ramach uzyskania aprobaty 
kredytowej. Profilowanie to jest niezbędne do 
zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której 
dane dotyczą, a administratorem.

b)  W pozostałym zakresie np. klientów korporacyjnych, 
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane 
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
względem Państwa. Podanie danych osobowych 
jest konieczne do spełnienia realizowanych zadań 
w związku z umową i/lub bieżącym kontaktem. 

 10    PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH  
DO PAŃSTW TRZECICH 

Ze względu na globalny charakter naszej organizacji 
i  usług, Państwa dane osobowe mogą być 
przechowywane i/lub przetwarzane w  kraju innym 
niż kraj, w  którym Państwo mieszkają. Niektóre kraje 
spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską 
za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony 
danych zgodnie ze standardami EOG. W odniesieniu do 
transferów z  EOG do państw trzecich uznanych przez 
Komisję Europejską za niezapewniające adekwatnej 
ochrony, wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, 
takie jak np. wiążące reguły korporacyjne LeasePlan 
lub Klauzule Modelowe Komisji Europejskiej. Kopię tych 
zabezpieczeń mogą Państwo otrzymać kontaktując się 
z  nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, 
którego adres został wskazany na górze tej strony.


