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1 Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723), beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:
a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
     - osoba fizyczna będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
     - osoba fizyczna dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
    - osoba fizyczna sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż       25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
    - osoba fizyczna sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z      2018 r. poz. 395) lub
   - osoba fizyczna zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim,       trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
b) w przypadku klienta będącego trustem (zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 24 ww. ustawy trustem jest regulowany przepisami prawa obcego (...)):
     - założyciel,
     - powiernik,
     - nadzorca, jeżeli został ustanowiony,
     - beneficjent,
     - inna osoba sprawującą kontrolę nad trustem,
c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną    osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.
/
wersja: 008-B-02-2019
.\m_Leasing_podst.jpg
/
wersja: 008-B-02-2019
.\m_Leasing_podst.jpg
WNIOSEK LEASINGOWY KLIENTA/PORĘCZYCIELA
POJAZDY
Nazwa i adres firmy
Adres do korespondencji
Nazwa banku Klienta  
Czy jesteś klientem mLeasing?
Nie wybrałeś czy jesteś klientem mLeasing
Data wystawienia pierwszej faktury przez wnioskodawcę (m-c/rok)
NIP
Tel. stacjonarny (z nr kierunkowym)             lub tel. komórkowy
E-mail  
Forma prawna
Rodzaj działalności
Inne żródła dochodu
Nie wybrałeś czy posiadasz inne źródła dochodu
Polisa na życie
Nie wybrałeś czy posiadasz polisę na życie
Ubezpieczenie majątku firmy
Nie wybrałeś ubezpieczenia majątku firmy
Forma własności nieruchomości
Nie wybrałeś formy własności nieruchomości
Sposób prowadzenia ksiegowości
Nie wybrałeś sposobu prowadzenia księgowości
Zasięg na rynku
Struktura dostawców
Nie wybrałeś struktury dostawców
Struktura odbiorców
Nie wybrałeś struktury odbiorców
Rodzaj prowadzonej księgowości
Nie wybrałeś rodzaju prowadzonej księgowości
Liczba zatrudnionych
DANE FINANSOWE W PLN
Rok bieżący (m-c/rok)
Rok ubiegły (m-c/rok)
Przychód
Zysk brutto
Aktywa
DANE PRZEDMIOTU I DOSTAWCY
Nazwa przedmiotu leasingu
Dostawca/NIP
Liczba pojazdów
Rok produkcji
Nowy/Używany
Cena zakupu netto
Waluta
PROPONOWANE WARUNKI UMOWY
Udział własny (%)
Okres umowy (m-ce)
Wartość resztowa (%)
Waluta umowy
Rodzaj stopy procentowej
Rodzaj leasingu
Nie wybrałeś czy posiadasz zobowiązania kredytowe?
FORMY FINANSOWANIA, ZOBOWIĄZANIA - dane na dzień złożenia wniosku
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE/LEASINGOWE z wyłączeniem mLeasing /GWARANCJE/POŻYCZKI 
Nazwa instytucji finansującej
Rodzaj zobowiązania
Wysokość udzielonego finansowania
Aktualne saldo do spłaty
Forma zabezpieczenia
Okres finansowania (od-do, m-c/rok)
Obciążenie miesięczne
Waluta
Umowy leasingu zawarte z mLeasing są ujęte w bilansie
PORĘCZENIA/GWARANCJE
Nie wybrałeś czy posiadasz poręczenia/gwarancje?
Dłużnik nr
Rodzaj zobowiązania
Nazwa instytucji finansującej
Aktualne saldo do spłaty
Okres finansowania (od-do, m-c/rok)
Obciążenie miesięczne
Waluta
INNE ZOBOWIĄZANIA* w tym: instrumenty pochodne, tytuły egzekucyjne lub prowadzone postępowania egzekucyjne                           
Nie wybrałeś czy posiadasz inne zobowiązania?
Obciążenia z tytułu
Wartość
Data zakończenia (m-c/rok)
* podanie powyższych informacji jest dobrowolne, jednakże może korzystnie wpłynąć na warunki leasingu
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH - dane na dzień złożenia wniosku                           
Nie wybrałeś czy masz zaległości podatkowe?
PLN
PLN
Na Wnioskodawcy ciążą zaległości podatkowe. Na Wnioskodawcy ciążą zaległości z tytułu składek ZUS.
Nie wybrałeś czy masz zaległości ZUS?
INFORMACJE O STANIE CYWILNYM I MAŁŻEŃSKICH STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH(dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, partnerskich i jawnych)
Imię i nazwisko właściciela/wspólnika
Stan cywilny/Ustrój majątkowy
** w przypadku istnienia wspólności majątkowej małżeńskiej konieczne będzie podanie na dalszym etapie danych osobowych małżonka oraz wyrażenia przez niego zgody na zaciągnięcie zobowiązania, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy lub poręczenia przez małżonka wystawionego weksla in blanco
OŚWIADCZENIA i PODPIS(Y) WNIOSKODAWCY(ÓW) 
1.
Wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie przez mLeasing Sp. z o.o. podanych we wniosku danych oraz przekazanych sprawozdań finansowych  do mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, w związku z finansowaniem przez ten podmiot działalności mLeasing Sp. z o.o., w celu weryfikacji zaangażowania finansowego klienta w Grupie Kapitałowej mBank lub przeprowadzenia oceny kondycji finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa w ramach oszacowania ryzyka leasingowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Wiem o przysługującym mi prawie cofnięcia zgody w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podejmowane przez mLeasing Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody działania.
Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie Jego danych w celach prezentowania i oferowania mu przez mLeasing Sp. z o.o. własnych produktów i usług. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zaznaczenie pola „tak” umożliwi Pani/Panu otrzymywanie w formie tradycyjnej  materiałów promujących  od mLeasing Sp. z o.o. oraz zarchiwizowanie złożonej Pani/Panu oferty do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i będzie odbywać się bez związku z istnieniem umowy leasingu. Pani/Pana zgoda na prezentowanie i oferowanie własnych produktów i usług mLeasing Sp. z o.o. z chwilą zawarcia przez Panią/Pana umowy leasingu nie jest wymagana, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zasad ochrony danych osobowych. Dlatego zaznaczenie opcji „nie" potraktujemy jako brak powyższej zgody jedynie  w przypadku niezawarcia umowy leasingu. W przypadku zawarcia umowy leasingu przysługuje Pani/Panu sprzeciw na przetwarzanie przez mLeasing Sp. z o.o. Pani/Pana danych dla prezentowania i oferowania produktów i usług mLeasing Sp. z o.o. Wiem o przysługującym mi prawie cofnięcia zgody w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podejmowane przez mLeasing Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody działania.
2.
Wnioskodawca wyraża zgodę na otrzymywanie od mLeasing Sp. z o.o. informacji handlowych oraz materiałów promujących przesyłanych drogą elektroniczną, na wskazany - adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem o przysługującym mi prawie cofnięcia zgody w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podejmowane przez mLeasing Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody działania.
3.
Oświadczam, że podmiot:
4.
Oświadczam, że w stosunku do osobistego oświadczenia majątkowego złożonego przez nas w dniu		nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie stanu majątkowego, stanu cywilnego ustroju majątkowego małżeńskiego oraz posiadanych zobowiązań kredytowych i leasingowych.
5.
a)
znajduje się w trakcie zmian organizacyjnych wymagających ich ujawnienia we właściwym rejestrze
znajduje się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.)
b)
złożył wnioski o postępowanie restrukturyzacyjne zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.)
c)
znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego zgodnie z ustawą z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.) 
d)
jest przeciwko niemu prowadzona egzekucja skarbowa, komornicza lub windykacyjne działania bankowe
e)
jest powiązany personalnie lub kapitałowo z członkami organów mLeasing Sp. z o.o. lub osobami zajmującymi kierownicze stanowiska
f)
Brak zaznaczonego oświadczenia pkt. 1
Brak zaznaczonego oświadczenia pkt. 2
Brak zaznaczonego oświadczenia pkt. 3
Brak zaznaczonego oświadczenia pkt. 4a
Brak zaznaczonego oświadczenia pkt. 4b
Brak zaznaczonego oświadczenia pkt. 4c
Brak zaznaczonego oświadczenia pkt. 4d
Brak zaznaczonego oświadczenia pkt. 4e
Brak zaznaczonego oświadczenia pkt. 4f
Oświadczam, że podmiot jest powiązany:
7.
Nie wybrałeś czy jesteś powiązany kapitałowo
Nie wybrałeś czy jesteś powiązany handlowo
8.
Przyjmuję do wiadomości, że mLeasing Sp. z o.o. ma prawo do odrzucenia wniosku i nie zawarcia umowy leasingu/pożyczki bez podania przyczyny.
6.
Oświadczam, że wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazane mLeasing Sp. z o.o. w związku ze złożeniem niniejszego wniosku, zapoznały się z treścią Załącznika nr 1.
- kapitałowo
- handlowo
Brak zaznaczonego oświadczenia pkt. 5
Brak zaznaczonego oświadczenia pkt. 6
Imię i nazwisko
Obywatelstwo
PESEL lub data urodzenia i państwo urodzenia
Adres zamieszkania
(ulica nr domu/lokalu, miejscowość
kod pocztowy, państwo)
Rodzaj dokumentu tożsamości
Seria i nr dokumentu tożsamości
Nie wybrałeś obywatelstwa beneficjenta rzeczywistego
Niniejszym, oświadczam, że beneficjentem rzeczywistym 1 wnioskowanej transakcji jest/są:
9.
UPOWAŻNIENIE 
Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 470 ze zm.) w imieniu Wnioskodawcy/Wnioskodawców niniejszym upoważniam mLeasing Sp. z o.o do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 
Świadoma/Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z podania nieprawdziwych informacji oraz zgody zawartej w treści powyższego Upoważnienia, niniejszym podpisem stwierdzam prawdziwość i kompletność wszystkich podanych we wniosku informacji, złożonych oświadczeń i dołączonych dokumentów.
Informacja przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
1.
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora):
2.
mLeasing Sp. z o. o.
BIG InfoMonitor S.A.
Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Związek Banków
daneosobowe@mleasing.pl
info@big.pl
info@bik.pl
kontakt@zbp.pl
Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby Administratora):
3.
iod@mleasing.pl
iod@big.pl
iod@bik.pl
iod@zbp.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4.
Wierzyciela, w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia.
BIG InfoMonitor, w celu udostępnienia informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
BIK i ZBP, w celu udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:
5.
6.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są 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. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.
9.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
10.
Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwa, adres, nr NIP, nr REGON.
Wnioskodawca/wnioskodawcy: pieczęć, imię i nazwisko (czytelnie)
Wydrukuj, podpisz własnoręcznie i zeskanuj dokument
Miejscowość i data:
Wydrukuj, uzupełnij miejscowość i datę, a następnie zeskanuj dokument
Załącznik nr 1 - klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem przez mLeasing Sp. z o.o. danych osobowych
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
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) które obowiązuje od 25 maja 2018 r. oraz przywiązując ogromną wagę do prawidłowości i transparentności przetwarzania i ochrony przez mLeasing Sp. z o.o. danych osobowych prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.
 
Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Informujemy, że mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5, jest 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 celach złożenia i rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy leasingu/pożyczki - w ramach oszacowania ryzyka leasingowego oraz zawarcia umowy leasingu/pożyczki, prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań, w celu wypełnienia wymogów, jako instytucja obowiązana, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO w celach promocji własnych produktów i usług realizowanej pocztą tradycyjną lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon), w celach dochodzenia należności w przypadku powstania wierzytelności lub w celach kontaktowych.
Kiedy będziemy do Pani/Pana kierować marketing?
Abyśmy mogli przekazywać Pani/Panu informacje o nowych ofertach oraz produktach i usługach, niezależnie od zawartej z nami umowy leasingu/pożyczki konieczne jest wyrażenie przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, o której mowa w pkt 2 i 3 wniosku. Z chwilą zawarcia umowy leasingu/pożyczki mLeasing Sp. z o.o. jest uprawniona zgodnie z przepisami prawa do kierowania w sposób tradycyjny do Pani/Pana działań marketingowych, własnych produktów i usług nawet jeśli Pani/Pan nie udzieliła/udzielił zgody, o której mowa w pkt 2 wniosku. Jeśli w którymś momencie, po zawarciu umowy leasingu/pożyczki, nie będzie Pani/Pan życzyć sobie ażeby dane były przetwarzane dla celów marketingowych, w tym otrzymywania w formie tradycyjnej materiałów promujących może Pani/Pan przesłać do nas stosowny sprzeciw na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych.
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. mLeasing Sp. z o.o. informuje, że podane we wniosku dane oraz przekazane nam sprawozdania finansowe będą ujawniane przez mLeasing Sp. z o.o. do mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, w związku z finansowaniem przez ten podmiot działalności mLeasing Sp. z o.o., w celu weryfikacji zaangażowania finansowego klienta w Grupie Kapitałowej mBank lub przeprowadzenia oceny kondycji finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa w ramach oszacowania ryzyka leasingowego. Ponadto, Pani/Pana dane mogą być ujawniane również podmiotom wspierającym działania mLeasing Sp. z o.o. takim jak pośrednicy, importerzy i dealerzy pojazdów i maszyn, 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 leasingowanego pojazdu/urządzenia, rzeczoznawcy, gwaranci odkupu sprzętu, warsztaty serwisowe, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, podmioty z Grupy Kapitałowej mBank, uprawnione przez mLeasing firmy wspierające rejestrację pojazdów i monitorowanie ich stanu technicznego, a także Biurom Informacji Kredytowej, Związkowi Banków Polskich oraz innym wywiadowniom gospodarczym. mLeasing Sp. z o.o. będzie ujawniać ww. 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 świadczenie na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.
Czy muszę podawać dane?
Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do złożenia i rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia umowy leasingu/pożyczki. Brak podania we wniosku aktualnych danych w tym numeru tel. i adresu e-mail uniemożliwi nam sprawny kontakt z Pani/Panem i znacznie wydłuży rozpatrywanie wniosku i przebieg całego procesu. Na etapie zawarcia umowy będziemy potrzebować numeru telefonu i adresu e-mail dla utrzymania kontaktu i prawidłowej realizacji umowy np. przesyłania informacji o koniecznym serwisie pojazdu. Zachęcamy zatem zweryfikowania poprawności wpisanych we wniosku danych i ich aktualizacji. Brak podania wymaganych we wniosku danych osobowych lub podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych może skutkować odrzuceniem wniosku lub odmową podpisania umowy leasingu/pożyczki.
Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wydania decyzji leasingowej lub kredytowej, a w przypadku gdy będzie ona pozytywna przez czas niezbędny do doprowadzenia do zawarcia umowy leasingu/pożyczki, a następnie przez czas obowiązywania tej umowy, a po jej rozwiązaniu przez 5 lat do końca roku obrachunkowego (maksymalnie prawie 6 lat) po jej zakończeniu z uwagi na wymogi przepisów prawa o rachunkowości oraz przepisów podatkowych. W przypadku wydania decyzji w sprawie leasingu/pożyczki na podstawie niniejszego wniosku Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres do 5 lat w związku z wymogami przepisów prawa regulującymi potwierdzenie zgody na odpytanie w bazach Biur Informacji Kredytowej, po tym terminie zostaną bezpowrotnie usunięte, chyba że zawrze Pani/Pan z nami umowę leasingu/pożyczki. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań umownych wynikających z umowy leasingu/pożyczki Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do dochodzenia roszeń, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przedstawiona Pani/Panu oferta leasingu/pożyczki będzie przechowywana przez Nas nie dłużej niż przez 12 miesięcy, chyba że złoży Pani/Pan wniosek leasingu/pożyczki lub zawrze z nami stosowną umowę leasingu/pożyczki bądź wystąpi do nas o przedstawienie nowej oferty.
Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę, o której mowa w pkt 2 lub 3 na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, co pozwoli nam przekazywać Pani/Panu aktualną ofertę naszych usług, w tym informacje o trwających promocjach i konkursach, mLeasing będzie przetwarzać Pani/Pana dane, w tych celach, dopóki Pani/Pan nie wycofa swojej zgody.
Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez mLeasing danych osobowych?
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach przewidzianych w RODO, 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 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 wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Nas danych, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie, co nie będzie 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 na adres 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 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 będą podlegały automatycznym procesom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, gdyż dla szybkiego przeprocesowania złożonego wniosku oraz ze względu na liczbę otrzymywanych wniosków leasingu/pożyczki w tym samym czasie, wspieramy się takimi rozwiązaniami informatycznymi, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Ma Pani/Pan prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu składając stosowne świadczenie, lecz wówczas czas rozpatrywania Pani/Pana wniosku może ulec znacznemu wydłużeniu, gdyż analizę będzie musiał przeprowadzić człowiek.
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, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO.
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