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Szczegółowa klauzula informacyjna dla Kupującego 
 

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 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.  

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. 

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. 

 


