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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KUPUJĄCEGO I OSÓB GO REPREZENTUJĄCYCH 
Mając na względzie treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (tzw. RODO) oraz przywiązując ogromną wagę do prawidłowości  

i transparentności przetwarzania i ochrony przez mLeasing Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych poniżej pragniemy 
przekazać niezbędne informacje.  

Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5. będzie administratorem Pani/Pana danych 

osobowych.. 

 

W jakim celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe? 

Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celu zawarcia, realizacji  

i rozliczenia umowy sprzedaży, w tym w celach kontaktowych związanych z realizacją i wykonaniem postanowień 

umowy, a także ewentualnie w celach windykacyjnych gdy Kupujący nie wywiąże się bądź wywiąże się w sposób 

niewłaściwy z ciążących na nim zobowiązań ujętych w umowie sprzedaży, a także w celu prawidłowej identyfikacji osób 

uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego, w celu wypełnienia wymogów, jako 

instytucja obowiązana wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  

 

Skąd mamy Pani/Pana dane osobowe i jaki jest ich zakres? 

Pani/Pana dane otrzymaliśmy od Pani/Pana lub od podmiotu który Pani/Pan reprezentuje (tj. Kupującego). Z reguły 

przetwarzamy o Pani/Panu następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja, ewentualnie adres e-mail 

lub numer telefonu oraz dane identyfikujące podmiot, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Wobec członków organów 

możemy również przetwarzać numer PESEL, a w przypadku pełnomocników również inne dane widoczne  

w pełnomocnictwie.  

 

Komu będziemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest to 

prawnie uzasadniony interes mLeasing Sp. z o.o. bądź, gdy wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Ponadto, Pani/Pana dane 

mogą być ujawniane również podmiotom wspierającym działania mLeasing Sp. z o.o. takim jak pośrednicy, komisy lub 

zarządcy placów na których znajduje się przedmiot sprzedaży, ubezpieczyciele, serwisanci systemów informatycznych, 

firmy wspierające administracyjnie mLeasing i windykujące, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie, 

wierzyciele dochodzący należności z tytułu popełnionych zdarzeń z wykorzystaniem nabytego przedmiotu, 

rzeczoznawcy, gwaranci odkupu sprzętu, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, uprawnione przez mLeasing firmy 

wspierające rejestrację pojazdów i monitorowanie ich stanu technicznego, firmy świadczące usługi archiwizacyjne lub 

niszczenia dokumentów, a także Biurom Informacji Gospodarczej, w przypadku powstania wierzytelności. mLeasing  

Sp. z o.o. będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa 

Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. mLeasing  

Sp. z o.o. będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje 

wypełniania wymogów wynikających z RODO. 

 

Czy muszę podawać dane? 

Podanie danych jest konieczne dla doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży, jej zawarcia, następnie prawidłowego 

wykonania jej postawień oraz jej rozliczenia z uwagi na przepisy prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości. Brak 

podania danych osobowych wskazanych w komparycji umowy uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży. 

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia, realizacji umowy sprzedaży, w tym 

wydania przedmiotu sprzedaży, a także rozliczenia finansowego transakcji. Po rozliczeniu transakcji (uiszczeniu ceny 

kupna i wydania przedmiotu) Pani/Pana dane będą również przetwarzane przez 5 lat od końca roku kalendarzowego 

(maksymalnie prawie 6 lat) po zamknięcia transakcji sprzedaży z uwagi na wymogi przepisów prawa o rachunkowości 

oraz przepisów podatkowych. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań umownych sprzedaży przedmiotu 

wynikających z umowy sprzedaży, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do dochodzenia roszeń, 

jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Jeśli zawarł Pan/Pani z nami umowę leasingu Pani/Pana dane będą również przetwarzane przez czas obowiązywania 

umowy leasingu. 

 

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez mLeasing danych osobowych? 

Na warunkach zgodnych z RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz uzyskania kopii 

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo na warunkach art. 20 RODO do przeniesienia danych do innego 

administratora danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych  

z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, 

w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę 

na przetwarzanie przez Nas danych, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie, co nie będzie 
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jednak miało wpływu na uprzednio podejmowane przez mLeasing Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody 
działania. 

W jaki sposób może się Pani/Pan z nami kontaktować? 

Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić 

złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy 
o kierowanie korespondencji pod adres ul. Ks. I. Skorupki 5, Warszawa (kod 00-963) lub elektronicznie e-mail: 

daneosobowe@mleasing.pl 

  

Jak długo będziemy rozpatrywać skierowane do mLeasing zapytanie związane z przetwarzaniem danych 

osobowych? 

W przypadku skierowania do nas korespondencji, mLeasing Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

udzieli Pani/Panu odpowiedzi niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter 

żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas 
poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 

W przypadku chęci skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych prosimy o kierowanie korespondencji 

na powyższy adres siedziby z dopiskiem ”Inspektor Ochrony Danych” lub elektronicznie na adres IOD@mleasing.pl 

 

Czy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przy pomocy automatów decyzyjnych i czy będziemy 

Panią/Pana profilować? 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym procesom przetwarzania danych opierających się na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.  

Czy będziemy transferować Pani/Pana dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy? 
W związku z prowadzoną przez mLeasing Sp. z o.o. działalnością możemy korzystać z usług podmiotów, które mają 

siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże zawsze mLeasing Sp. z o.o. zanim skorzysta z usług 

takiego podmiotu, który miałby lub mógłby uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, zawrze z takim podmiotem 

umowę transferową w oparciu o tzw. Standardowe Klauzule Umowne, lub skorzysta z innych podstaw prawnych dla 

transferu danych zgodnych z RODO, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO. 

Ma Pani/Pan prawo otrzymać informacje o stosowanych środkach bezpieczeństwa i podstaw transferu danych. 
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