Przetwarzanie danych
osobowych użytkowników
serwisu poleasingowa.pl

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu
jest Siemens Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-821) przy ul. Żupniczej 11.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email:
dataprotection@siemens.com we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych.
Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisu poleasingowa.pl
(Serwis Poleasingowy) w celu:
a) rejestracji konta w Serwis Poleasingowym oraz w celu świadczenia usług
w ramach tego serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 (dalej „RODO”),
b) obsługi składanych ofert i realizacji transakcji zakupu, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO,
c) marketingu produktów i usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
d) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności w celu realizacji obowiązków
wynikających z przepisów podatkowych, o rachunkowości, celnych, kontroli
eksportu i przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu,
e) analitycznym oraz monitorowania aktywności w Serwisie Poleasingowym,
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub stron
trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem
jest przeprowadzanie badań i statystyk,
f) kontaktu – udzielenia informacji, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie
prawnie uzasadnionym interesem jest opieka nad klientem i udzielenie
odpowiedzi na zadane pytania,
g) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ustalenie, dochodzenie
lub obrona roszczeń.

Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie
Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT oraz
podpisywania dokumentów przez internet, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla
realizacji ww. celów. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych, wynikającego z przepisów
prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach
marketingowych dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wyrażona
zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na
podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. W związku z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Pan również prawo dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu realizacji
jednego ze swoich praw proszę skontaktować się z Administratorem na adres podany
powyżej.
W niektórych przypadkach, w ramach procesu rozpatrywania wniosku
leasingu/pożyczki, Administrator może stosować w swoich procedurach tzw.
zautomatyzowane podejmowanie decyzji (art. 22 RODO), w postaci automatycznej
weryfikacji zdolności kredytowej. Zautomatyzowane procedury, o których mowa
powyżej są elementem koniecznym do zawarcia umowy z Administratorem. W
przypadku zastrzeżeń do podjętej w powyżej opisany sposób decyzji Administratora,
ma Pani/Pan prawo do jej zakwestionowania, tj. do zgłoszenia żądania weryfikacji
podjętej decyzji przez osobę upoważnioną przez Administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do celu rejestracji
konta w Serwisie Poleasingowym.
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan,
że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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