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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PORĘCZYCIELA LUB MAŁŻONKA WYRAŻAJĄCEGO ZGODĘ 
NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ NASZEGO KLIENTA

Od 25.05.2018 roku działamy zgodnie z Rozporządzeniem 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), czyli rozporządzeniem, które zapewnia mieszkańcom Unii Europejskiej jednolitą ochronę ich danych osobowych. 
Prosimy zapoznać się z informacjami, kiedy i dlaczego przetwarzamy dane oraz jak realizujemy prawa osób, których dane dotyczą.

Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych?
mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18 będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Kto pomoże Pani/Panu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych?
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania lub wątpliwości związane z RODO. Przyjmiemy także Pani/Pana dyspozycję, np. gdy będzie Pani/Pan 
chciał/a zmienić dane osobowe lub skorzystać z praw, które zapewniają przepisy RODO.
Prosimy wysłać mail: daneosobowe@mleasing.pl lub tradycyjny list na adres: mLeasing, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.
Powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym także może Pani/Pan się skontaktować. Prosimy o mail: IOD@mleasing.pl lub list z dopiskiem 
„Inspektor Ochrony Danych”.
Odpowiedź przekażemy Pani/Panu w ciągu 30 dni. W szczególnych przypadkach (skomplikowane dyspozycje, wiele zapytań od jednej osoby, itp.) 
możemy wydłużyć ten termin do 90 dni. Przekażemy informację o wydłużeniu w ciągu miesiąca.

Dlaczego będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?
Przetwarzamy dane osobowe po to, aby:
■ rozpatrzyć wniosek o zawarcie umowy leasingu/pożyczki/najmu złożony przez Pani/Pana małżonka lub osoby, której spłatę wierzytelności Pani/

Pan poręcza, w tym oszacować ryzyko leasingowe/pożyczki/najmu oraz ewentualnie zawrzeć umowę leasingu/pożyczki/najmu (podstawa art. 6 
ust. 1 lit. b) i f) RODO)

■ wypełniać wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO
■ dochodzić roszczeń lub podejmować czynności w celu obrony przed roszczeniami, (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w szczególności 

w przypadku powstania wierzytelności przysługującej mLeasing Sp. z o.o. z tytułu niewłaściwego wykonania postanowień umowy leasingu/
pożyczki/najmu dla ewentualnej windykacji zaległych zobowiązań

Komu będziemy ujawniać Pani/Pana dane?
Możemy udostępniać Pani/Pana dane innym podmiotom, gdy:
■ zobowiązują nas do tego przepisy prawa,
■ gdy realizujemy nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego,
■ wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
Dane mogą być ujawniane mBankowi (tj. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18), który finansuje naszą działalność. mBank może 
weryfikować zaangażowanie finansowe klienta w Grupie mBanku lub szacować ryzyko danego przedsiębiorstwa na podstawie oceny kondycji 
finansowej.
Ponadto, Pani/Pana dane możemy ujawniać również innym podmiotom, które wspierają nasze działania. W tej grupie są m.in.:
■ ubezpieczyciele, serwisanci systemów informatycznych,
■ firmy wspierające nas w administracji i windykacji, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie,
■ operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,
■ uprawnione przez mLeasing firmy wspierające monitorowanie stanu technicznego pojazdu/maszyny,
■ Biura Informacji Kredytowej, Związek Banków Polskich oraz wywiadownie gospodarcze.
Priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Wybieramy więc tylko takich dostawców/partnerów, którzy gwarantują, że będą 
przestrzegać wymogów RODO.

Czy musi Pani/Pan podawać nam dane?
Podanie nam danych jest dobrowolnie, ale potrzebujemy ich, aby zawrzeć i prawidłowo wykonać umowę leasingu/pożyczki/najmu.
Niekiedy, część danych które zbieramy jest wymagana z uwagi na regulacje wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, z tych też względów podanie ich jest konieczne.
Zachęcamy zatem, aby zweryfikować, czy dane które posiadamy są aktualne. Jeśli ich nie otrzymamy (lub dane będą niepełne/nieprawdziwe), 
możemy odrzucić wniosek, odmówić podpisania umowy leasingu/pożyczki/najmu, a w skrajnych przypadkach nawet wypowiedzieć już zawartą 
umowę leasingu/pożyczki/najmu.
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Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak jest to potrzebne, aby wydać decyzję leasingową lub finansową, a jeśli decyzja 
będzie pozytywna – aby zawrzeć oraz realizować umowę (tj. przez cały okres jej obowiązywania), w tym utrzymania Pani/Pana poręczenia lub 
wyrażonej zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Jeśli leasingobiorca/pożyczkobiorca/najemca nie wywiąże się z zobowiązań, które wynikają z umowy leasingu/pożyczki/najmu, będziemy 
przetwarzać Pani/Pana dane tak długo, jak jest to niezbędne, aby dochodzić roszczeń (ale nie dłużej niż wynika to z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa odnośnie przedawnienia roszczeń).

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych?
Gwarantujemy osobom, których dane dotyczą wszystkie prawa, które wynikają z przepisów RODO. Może Pani/Pan:
■ mieć wgląd w swoje dane i je sprostować,
■ złożyć dyspozycję, abyśmy usunęli dane lub ograniczyli ich przetwarzanie,
■ wnieść skargę do organu nadzorczego,
■ uzyskać kopię Pani/Pana danych (w formacie PDF, .xls, .csv lub .xml),
■ wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją lub gdy przetwarzamy dane 

na potrzeby marketingu, w tym profilowania,

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.

Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
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 legalnych i zgodnych z RODO podstaw prawnych dla dokonania transferu danych, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje 
bezpieczeństwa zgodne z RODO. Ma Pani/Pan prawo otrzymać informację o stosowanych przez nas i ten podmiot środkach bezpieczeństwa.


