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KLAUZULA INFORMACYJNA - KLIENT 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z  o.o. z  siedzibą 
w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 14B („LeasePlan”, „my”). Wszelkie pytania i kwestie związane z ochroną danych 
osobowych można zgłaszać poprzez formularz „Prawo Ochrony Danych Osobowych”, który znajduje się na stronie 
internetowej LeasePlan www.leaseplan.com. 

II. SPOSÓB GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, uzyskujemy bezpośrednio od Państwa, w procesie zawierania umowy 
i w ramach świadczenia usług związanych z tą umową.

III. KATEGORIE, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH:
Dane osobowe pracowników Klienta oraz osób reprezentujących Klienta w zakresie: imienia, nazwiska, służbowego 
numeru telefonu, służbowego adresu e-mail, , a w przypadku pracowników będących użytkownikami samochodów - 
numeru dowodu osobistego, a także danych rejestrowanych przez urządzenia telematyki instalowane w pojazdach 
(w  tym: lokalizacja pojazdu, unieruchomienie pojazdu, monitoring przebiegu samochodu, rejestracja zdarzeń 
niebezpiecznych) mogą być przez LeasePlan przetwarzane w następujących celach: 
a)  wykonania umowy, którą zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b)  uzyskania aprobaty kredytowej, umożliwiającej wykonanie umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c)  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony 

interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d)  spełnienia obowiązków związanych z  monitorowaniem i  analizą transakcji finansowych pod kątem 

przeciwdziałania praniu pieniędzy, na podstawie obowiązku z  ustawy o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

e)  rozliczenia usług i  spełnienia obowiązków księgowych, na podstawie obowiązku z  art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy 
o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

f)  statystycznym (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, 
optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o  naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.), 
będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g)  oferowania Państwu przez nas produktów i  usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) oraz przesyłania 
informacji handlowych, to znaczy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci promocji 
usług i produktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h)  windykacji, obsługi ubezpieczeń i likwidacji szkód, czyli w celu wykonania umowy, którą zawarliśmy (podstawa 
z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zbierane przez urządzenia telematyki zainstalowane w pojazdach nie będą na bieżąco weryfikowane i monitorowane 
przez LeasePlan. Aktywne przetwarzanie ww. danych następować będzie jedynie w  przypadku konieczności ich 
wykorzystania do przeprowadzenia konkretnego procesu windykacji, obsługi ubezpieczeń lub likwidacji szkód.

IV. PRAWO DO SPRZECIWU
W przypadku Państwa danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 
interesu, zgodnie z opisem powyżej, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
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przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba 
że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione 
podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne 
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Państwa dane osobowe:
a)  wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń, 

zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego,
b)  będące danymi księgowymi oraz niezbędne do udokumentowania środków bezpieczeństwa finansowego 

wykonywanych na podstawie ustawy o  przeciwdziałania praniu pieniędzy i  finansowaniu terroryzmu będą 
przechowywane przez okres 5 lat od roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje i  transakcje 
zostały ostatecznie zakończone, rozliczone lub spłacone,

c)  niezbędne do uzyskania aprobaty kredytowej będą przetwarzane przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku 
następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono 
transakcje okazjonalne,

d)  zbierane do celów statystycznych będą przechowywane przez okres 3 lat, jednak nie dłużej niż do przeprowadzenia 
analizy statystyk,

e)  uzyskane w celu przesyłania informacji handlowej oraz marketingu bezpośredniego, będą przechowywane do 
czasu trwania prawnie uzasadnionego interesu związanego z obowiązywaniem umowy, a po jej wygaśnięciu do 
czasu cofnięcia zgody - w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody.

 
VI. ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i  organom upoważnionym do przetwarzania tych 
danych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom realizującym zadania z zakresu windykacji oraz 
podmiotom z naszej grupy kapitałowej.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, dealerom samochodowym oraz podmiotom 
świadczącym usługi serwisowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 
z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.
Dane z urządzeń telematyki zamontowanych w pojazdach będą przekazywane przez spółkę Keratronik sp. z o.o. 
(dostarczającej urządzenia telematyki i zapewniającej ich obsługę na rzecz LeasePlan) z zachowaniem odpowiednich 
zabezpieczeń. Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w wyżej opisany sposób nie będzie prowadziło do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Państwa. 

VII. PODANIE DANYCH
Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie niezbędne do zawarcia i realizacji umowy 
z LeasePlan.
W przypadkach, gdy zbieramy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest 
dobrowolne.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. 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.

IX. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)  prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani profilowania.

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
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 w pkt I niniejszej klauzuli informacyjnej. 

 




