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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW POJAZDÓW 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 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: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z o.o. (dalej również 
jako „Spółka”, „LeasePlan” lub „my”) z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 14B. 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
1. Za pośrednictwem usług
Większość przetwarzanych przez nas danych dotyczy usług zarządzania pojazdami, które świadczymy dla Państwa 
jako kierowców oraz dla Państwa pracodawców, jeśli posiadacie Państwo samochód służbowy. Rozpoczyna się 
to od rejestracji wynajmowanego przez Państwa pojazdu, a kontynuowane jest w momencie, gdy komunikujemy 
się z Państwem na temat naszych usług, np. w celu zorganizowania okresowych przeglądów i napraw. Możemy 
również przetwarzać Państwa dane, gdy Państwa pojazd przypadkowo ulegnie wypadkowi, w celu zapewnienia, 
że przywrócimy mobilność i  poradzimy sobie z  wszelkimi uszkodzeniami lub gdy będziemy odbiorcą mandatów 
drogowych w  związku z  Państwa wynajmowanym pojazdem. Oprócz leasingu podstawowego świadczymy 
również szereg innych usług powiązanych, takich jak usługi e-mobilności, usługi kart paliwowych, usługi wynajmu 
samochodów oraz pomoc drogowa.

2. Offline
Dane osobowe zbieramy w trybie offline, np. podczas telefonicznego składania zamówienia lub kontaktu z działem 
obsługi klienta.

3. Z innych źródeł
Dane osobowe użytkowników otrzymujemy również z innych źródeł:
•  Pracodawcy kierowców, w przypadku posiadania samochodu służbowego;
•   Właściwy organ (np. policja), w którym jesteśmy odbiorcami mandatów drogowych w związku z wynajętym przez 

Państwa pojazdem;
•   Od naszych niezależnych Partnerów Serwisowych, którzy pomagają nam w  świadczeniu usług leasingowych 

i innych, w tym dealerów samochodowych, serwisantów samochodowych, warsztatów naprawczych;
•  Publicznie dostępne bazy danych;
•  Wspólni partnerzy marketingowi, gdy udostępniają nam informacje.

III. CELE, PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe w  zakresie: imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu, służbowego adresu e-mail, 
numeru prawa jazdy oraz 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 przetwarzane przez LeasePlan w następujących celach:
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 

https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/67397d18-9cc1-4958-9892-9fd754c870b4
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konieczności ich wykorzystania do przeprowadzenia konkretnego procesu windykacji, obsługi ubezpieczeń lub 
likwidacji szkód.

1. Kontaktowych 
a)  Możliwość bezpośredniego porozumiewania się z kierowcą – możliwość kontaktu na różne sposoby (np. pocztą 

elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej). W takim przypadku zostaną wykorzystane 
Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie/ żądanie. Istnieje również możliwość 
kontaktu z Państwem w związku z pojazdem lub innymi istotnymi kwestiami związanymi z kierowcą. Przetwarzanie 
to odbywa się w  oparciu o  nasz uzasadniony interes (realizacja umowy najmu/ leasingu, którą posiadamy 
z Państwa pracodawcą) lub za Państwa zgodą. Istnieje również możliwość, iż LeasePlan zwróci się do Państwa 
z  prośbą o  wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych, w  przypadku gdy konieczność jej uzyskania 
będzie wynikać z przepisów prawa, 

b)  Przesyłanie ankiet okresowych lub innych materiałów marketingowych – możliwość przetwarzania Państwa 
danych osobowych podczas wysyłania okresowych ankiet w  celu uzyskania informacji zwrotnych na temat 
naszych Usług i innych usług świadczonych w zakresie pojazdu, w odniesieniu do których przetwarzanie tych danych 
leży w naszym uzasadnionym interesie. Za Państwa zgodą lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes, 
możemy przesyłać Państwu informacje marketingowe, aby na bieżąco informować Państwa o wydarzeniach, 
ofertach specjalnych, możliwościach oraz bieżących i przyszłych produktach i usługach LeasePlan. Kontaktując 
się z  Państwem w  sprawie ankiet lub komunikacji marketingowej, będziemy kontaktować się z  Państwem za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem biuletynów / broszur / magazynów (przesyłki 
pocztowe). Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać od nas ankiet lub informacji marketingowych, prosimy o kontakt 
za pośrednictwem formularza kontaktowego,

c)  Oferowanie dostępu do portali internetowych i aplikacji - oferujemy Państwu portale internetowe lub aplikacje. 
Za pośrednictwem tych portali lub aplikacji można znaleźć praktyczne informacje o Państwa samochodzie, dane 
kontaktowe i inne dane osobowe, zgłaszać zmiany, zgłaszać uszkodzenia pojazdu, rejestrować terminy napraw, 
konserwacji lub wymiany opon, kontaktować się z naszym działem obsługi klienta, konsultować się i płacić kary. 
Przetwarzanie to odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes (realizacja umowy najmu, którą posiadamy 
z Państwa pracodawcą) lub za Państwa zgodą. Istnieje również możliwość, iż LeasePlan zwróci się do Państwa 
z  prośba o  wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych, w  przypadku gdy konieczność jej uzyskania 
będzie wynikać z przepisów prawa. 

2. Realizacja usługi dla pojazdów
a)  Zarządzanie pojazdem - przetwarzamy Państwa dane w  związku z  zarządzaniem Państwa użytkowaniem 

pojazdu i bieżącym zarządzaniem pojazdem, co do którego mamy uzasadniony interes (realizacja umowy najmu/
leasingu zawartej przez nas z Państwa pracodawcą),

b)  Naprawa, konserwacja i opony – przetwarzamy Państwa dane w związku ze świadczeniem (zaplanowanych) 
usług naprawczych i  przeglądowych oraz usług związanych z  oponami Państwa pojazdu, w  odniesieniu do 
których mamy uzasadniony interes (realizacja umowy najmu zawartej przez nas z Państwa pracodawcą),

c)  Przetwarzamy informacje na Państwa temat poprzez rejestrowanie i zarządzanie wypadkami, w których mogli 
Państwo i / lub pojazd uczestniczyć, w celu przywrócenia mobilności i obsługi szkód. W tym celu (i) dajemy Państwu 
możliwość zgłaszania wypadków w naszym Centrum Obsługi Telefonicznej Klienta, (ii) w stosownych przypadkach 
zapewniamy pomoc drogową i / lub pojazd zastępczy oraz (iii) organizujemy naprawy i inne niezbędne działania 
następcze. Przetwarzanie to odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes (realizacja umowy najmu, którą 
posiadamy z  Państwa pracodawcą). Możemy również wykorzystać te informacje do oceny naprawy szkód 
w ramach naszych zasad postępowania z uszkodzeniami i zachowania ryzyka, w odniesieniu do których mamy 
uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych,

d)  Karta paliwowa, karta e-Mobility i opłaty drogowe - nasze usługi obejmują program zarządzania paliwem, który 
pozwala na przykład płacić za paliwo na stacjach benzynowych za pomocą mechanizmu płatności LeasePlan. 
W przypadku posiadania pojazdu elektrycznego, można otrzymać kartę e-Mobility do ładowania pojazdu 
w punktach ładowania. Przetwarzanie to odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes (realizacja umowy 
najmu, którą posiadamy z Państwa pracodawcą). Możemy dalej gromadzić pewne informacje w celu zarządzania 
działaniami związanymi z opłatami za przejazd floty,

e)  Windykacja, obsługa ubezpieczeń i likwidacja szkód - nasze usługi obejmują zapewnienia Państwu ubezpieczenia, 
jak również likwidacji szkód. Przetwarzanie to odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes (realizacja umowy 
najmu, którą posiadamy z Państwa pracodawcą). Przetwarzanie Państwa danych osobowych może być także 
niezbędne w celu windykacji opłat wynikających z zawartej umowy, również w oparciu o nasz uzasadniony interes 
(realizacja umowy najmu, którą posiadamy z Państwa pracodawcą - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
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3. Cele związane z mobilnością
a)  Wynajem - gromadzimy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług w ramach programu wynajmu, aby 

mogli Państwo na przykład skontaktować się ze specjalistami LeasePlan za pośrednictwem naszego Centrum 
Kontaktu z Klientem, wynająć samochód z najbardziej odpowiedniego miejsca wynajmu lub oddać Państwu do 
dyspozycji samochód do wynajmu. Przetwarzanie to odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes (realizacja 
umowy najmu zawartej przez nas z Państwa pracodawcą) lub, w stosownych przypadkach, w oparciu o umowę 
zawartą przez Państwa z nami,

b)  Pomoc drogowa - w  przypadku awarii Państwa samochodu, na przykład przebicia opony lub problemów 
mechanicznych podczas jazdy, LeasePlan jest w stanie zorganizować pomoc drogową, w ramach której ściśle 
współpracujemy z  kontrahentami zewnętrznymi. Przetwarzanie to odbywa się w  oparciu o  nasz uzasadniony 
interes (realizacja umowy najmu, którą posiadamy z Państwa pracodawcą). 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa kierowców
Przygotowanie szkoleń, zarządzanie nimi i  ich realizacja - oferujemy różne programy szkoleniowe w  zakresie 
bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w celu analizy i poprawy zachowań kierowców, promowania proaktywnego 
zaangażowania Państwa firmy w bezpieczeństwo i dobrą postawę obywatelską, zmniejszenia liczby wypadków, 
walidacji skuteczności ogólnych inicjatyw Państwa firmy w zakresie bezpieczeństwa oraz identyfikowania możliwości 
komunikacji i szkoleń. Do administrowania i realizacji takich programów bezpieczeństwa angażujemy osoby trzecie, 
które skontaktują się z Państwem w celu zainicjowania oceny bezpieczeństwa i zapewnienia rzeczywistych kursów 
szkoleniowych (online lub w sali lekcyjnej). Od tych osób trzecich otrzymujemy Państwa „indeks ryzyka kierowcy” 
(informacje o potencjalnych zagrożeniach zidentyfikowanych w procesach ankietowych), szkolenia, które zostały 
zarekomendowane, zarejestrowane i ukończone. Przetwarzanie to odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes 
(realizacja umowy najmu, którą posiadamy z Państwa pracodawcą).

5. Realizacja usług poprzez portale internetowe i aplikacje
a)  Różne portale i aplikacje dla kierowców - udostępniamy portale i aplikacje, które posiadają wiele funkcjonalności. 

Na przykład za pośrednictwem naszych portali i aplikacji można znaleźć praktyczne informacje na temat najmu 
pojazdu, zmienić imię i nazwisko, dane kontaktowe i  inne dane osobowe, zgłosić uszkodzenie pojazdu, umówić 
się na naprawę, konserwację lub wymianę opon za pośrednictwem internetowych wyszukiwarek, skontaktować 
się z naszymi centrami kontaktowymi kierowców, przejrzeć i zapłacić mandaty, zgłosić wydatki (paliwo) oraz - 
w  przypadku pojazdu elektrycznego - zarządzać ładowaniem. Możemy również zapewnić Państwu przegląd 
typu tablica rozdzielcza, który może zapewnić wgląd w sposób użytkowania pojazdu (np. średnie zużycie paliwa, 
uszkodzenia itp.). Przetwarzanie to odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes (realizacja umowy najmu, 
którą posiadamy z Państwa pracodawcą) lub za Państwa zgodą, Istnieje również możliwość, iż LeasePlan zwróci 
się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych, w przypadku gdy konieczność jej 
uzyskania będzie wynikać z przepisów prawa. 

b)  (International) FleetReporting - (International) FleetReporting obejmuje raportowanie na poziomie krajowym  
i/lub międzynarodowym do naszych Klientów (Państwa pracodawcy). (International) Fleet Reporting umożliwia 
Klientom na przykład dostęp i  ocenę przebiegu lub pozostałego okresu najmu (poszczególnych) pojazdów. 
Wykorzystujemy również dane zawarte w narzędziu FleetReporting, aby zapewnić naszym Klientom (Państwa 
pracodawcy) (zagregowane) informacje z zakresu kluczowych aspektów zarządzania flotą w ich kraju (takie jak 
kwestie kosztów i ryzyka) w celu wdrożenia zrównoważonego podejścia do zarządzania flotą (koszty, środowisko 
i  bezpieczeństwo), zarządzania wdrażaniem polityki dotyczącej floty, posiadania możliwości raportowania 
globalnej emisji dwutlenku węgla w  ramach obowiązków klienta w  zakresie odpowiedzialności społecznej 
i zgodności z przepisami, oceny efektywności zmian polityk, a także proaktywnego komunikowania się na temat 
sytuacji floty. Przetwarzanie to odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes (realizacja umowy najmu, którą 
posiadamy z Państwa pracodawcą).

6. Cele biznesowe LeasePlan
a)  Sprawozdawczość zarządcza - będziemy przetwarzać dane osobowe do różnych celów biznesowych, 

w odniesieniu do których mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, taki jak analiza danych, audyty, 
opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, poprawa lub modyfikowanie naszych Usług, identyfikacja 
trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie 
naszej działalności biznesowej,

b)  Przestrzeganie prawa i zobowiązań prawnych oraz ochrona majątku i interesów LeasePlan - w celu wywiązania 
się ze zobowiązań prawnych lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes, będziemy przetwarzać Państwa 
dane osobowe, jeśli jest to właściwe lub konieczne (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami 
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prawa obowiązującymi poza krajem Państwa miejsca zamieszkania oraz z zaleceniami sektorowymi (np. należyta 
staranność kontrahenta, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu i  innych przestępstw); (b) w celu 
zapewnienia zgodności z  postępowaniem sądowym; (c) w  celu udzielenia odpowiedzi na wnioski organów 
publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych poza krajem Państwa zamieszkania; (d) w celu 
egzekwowania naszych warunków i  innych stosownych zasad; (e) w celu ochrony naszych operacji; (f) w celu 
ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności; i/lub praw, prywatności, bezpieczeństwa lub 
własności Państwa lub innych osób; oraz (g) w celu umożliwienia nam egzekwowania dostępnych nam środków 
prawnych lub ograniczenia szkód, jakie możemy ponieść. Jeśli Państwo i Państwa pracodawca wyraziliście na to 
zgodę, LeasePlan może również analizować informacje o Państwa pojazdach, jeśli już wydzierżawiliście Państwo 
samochód za pośrednictwem LeasePlan, na przykład w celu ustalenia ceny najmu nowego samochodu.

IV. PRAWO DO WNIESIENIA 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 
przetwarzania Państwa danych osobowych. 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.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Państwa dane osobowe:
a)  wynikające z  umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy z  pracodawcą, jednak nie dłużej niż 

przez okres trwania Państwa stosunku pracy oraz przez 3 lata od ustania umowy lub zakończenia stosunku pracy,
b)  będące danymi księgowymi będą przechowywane przez okres 5 lat od roku następującego po roku obrotowym, 

w którym operacje i transakcje zostały ostatecznie zakończone, rozliczone lub spłacone,
c)  uzyskane w związku z uczestniczeniem w zdarzeniu drogowym / komunikacyjnym, będą przechowywane przez 

czas likwidacji szkody oraz przez 3 lata od jej likwidacji.

VI. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOM TRZECIM
Oprócz tego, co jest wskazane dla każdego z powyższych celów dotyczących udostępniania danych osobowych, 
możemy również udostępniać dane osobowe:
1. W ramach grupy LeasePlan.
a)  Z listą i lokalizacją naszych podmiotów LeasePlan można zapoznać się tutaj: www.leaseplan.com.

2. 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.

c)  Dane z  urządzeń telematyki zamontowanych w  pojazdach będą przekazywane spółce 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. 

3.  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,
 (ii) Mogą one obejmować władze poza krajem Państwa zamieszkania.

https://www.leaseplan.com/select-country-language/
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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. 

VII. 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. 

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE 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.

IX. CZY PODANIE NAM DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKIEM?
Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem korzystania przez Państwa 
z pojazdu przekazanego Państwu do dyspozycji przez pracodawcę.
W przypadkach gdy zbieramy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest 
dobrowolne.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem 
Państwa. 

XI. 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. 




