Niniejsza informacja dotycząca ochrony danych odnosi się do danych przetwarzanych przez: PEAC (Poland) sp. z o.o., ul.
Seweryna Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań, adres e-mail: iod@peacfinance.pl (dalej zwana PEAC Poland) jako administratora
danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1) (dalej
zwanego RODO) i skierowana jest do obecnych i przyszłych Klientów, korzystających z naszych usług.

W jaki celu i na jakiej podstawie przetwarzać będziemy Pani/Pana dane osobowe? Co to oznacza, że mamy prawnie uzasadniony
interes?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu:
•
•

•
•

przygotowania oferty i realizacji umowy świadczenia naszych usług: leasingu, najmu, udzielania pożyczek i innych (dalej zwanych
usługami finansowymi), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
w związku z tzw. ciążącym na nas obowiązkiem prawnym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 1 marca
2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu; w związku z koniecznością archiwizacji
dokumentacji na podstawie przepisów podatkowych, m.in. w związku z art. 74 Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art.
32, art. 70 i art. 86 Ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa;
Ustalenia Pani/Pana zdolności kredytowej, dochodzenia naszych ewentualnych roszczeń, windykacji, wewnętrznego
raportowania na potrzeby Grupy PEAC FINANCE, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Oferowania usług na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
Kto będzie mieć dostęp do moich danych osobowych, kim będą tzw. ich odbiorcy?

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, podmioty powiązane z nami kapitałowo,
wchodzące
w
skład
Grupy
PEAC
(więcej
na
ten
temat
w
polityce
ochrony
danych:
https://www.peacfinance.pl/cms/pl/rd_poland/datenschutzerklaerung_3.jsp). Pani/Pana dane osobowe mogą także zostać
udostępnione innym podmiotom w celu wykonania umowy lub ciążącego na nas obowiązku prawnego lub za Pani/Pana zgodą o którą
osobno poprosimy. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych może mieć m.in.: Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor
Informacji Finansowej; Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie;
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie; BIG Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Związek
Polskiego Leasingu; Związek Banków Polskich; Urzędy Skarbowe; Instytucje ubezpieczeń społecznych; zakłady ubezpieczeń;
wywiadownie gospodarcze, np. Creditreform Sp. z o.o. i Bisnode Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmioty przetwarzające
Pani/Pana dane osobowe działające na nasze udokumentowane polecenie i w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych, będą to: firmy windykacyjne w przypadku dochodzenia naszych należności, rzeczoznawcy, operatorzy i kurierzy
pocztowi, w tym także w zakresie weryfikacji Pani/Pana tożsamości w związku z podpisaniem umowy, podmioty zapewniające nam
bezpieczeństwo teleinformatyczne, np. spółka QSC GmbH z siedzibą w Niemczech, podmioty audytujące naszą działalność
i wspierające nas w obsłudze: prawnej, finansowej, księgowej, archiwizujące dane osobowe, świadczące usługi doradcze w zakresie
danych osobowych, dostawcy i sprzedawcy przedmiotów leasingu, najmu albo przedmiotów nabywanych ze środków z udzielonych
przez nas pożyczek. Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępnione organom państwowym na podstawie i w graniach
obowiązujących przepisów prawa.
Czy moje dane będą przetwarzane poza europejskim obszarem gospodarczym?
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże zapewniamy wysoki poziom
ochrony Pani/Pana danych osobowych mając wdrożone odpowiednie środki zabezpieczeń, np. podpisane standardowe klauzule
umowne wewnątrz Grupy PEAC. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane organizacji międzynarodowej.

Jak długo będą przetwarzane przez Państwa moje dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od chwili zakończenia umowy o usługi finansowe, zgodnie
z obowiązującymi przepisami o rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres ten może zostać wydłużony w przypadku
dochodzenia naszych roszczeń (na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jednak nie dłużej do
czasu ich przedawnienia. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż do zakończenia realizacji celu do którego zostały
zebrane.
Jakie są moje prawa w związku z przetwarzaniem przez PEAC (Poland) Sp. z o.o. moich danych osobowych?
Mają Państwo prawo do:
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

przejrzystej (zrozumiałej) komunikacji z nami w zakresie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, w tym
szczegółowych informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na etapie ich zbierania wraz z podaniem ich
źródła, zgodnie art. 12, 13 i 14 RODO;
dostępu do danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
zażądania natychmiastowego sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych, w tym ich aktualizacji, na
podstawie art. 16 RODO;
żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: kwestionują Państwo prawidłowość danych i/lub ich przetwarzanie jest
niezgodne z prawem, ale: nie życzą sobie Państwo ich usunięcia i/lub Administrator nie potrzebuje już tych danych i/lub
Państwu są one potrzebne do potwierdzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i/lub złożyli Państwo sprzeciw wobec
przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, zgodnie z art. 18 RODO;
do otrzymania powiadomienia o realizacji żądań, szczególnie w zakresie: prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, na podstawie art. 19 RODO;
do przenoszenia danych osobowych, w miarę możliwości technicznych Administratora Danych, zgodnie z art. 20 RODO;
zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, szczególnie gdy przetwarzanie
to odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), zgodnie z art. 21
RODO;
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, na zasadach określonych w art. 22 RODO;
wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2, jeżeli uznają Państwo, że sposób przetwarzania przez nas Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO, na podstawie art. 77 RODO;
wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w każdym momencie, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.
Wycofanie Pani/Pana zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem;
Czy muszę podać swoje dane osobowe?

W celu podpisania umowy na usługi finansowe musimy na podstawie Pani/Pana danych osobowych zweryfikować Pani/Pana
tożsamość, ze względu na ciążące na nas obowiązki określone w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości podpisania umowy, zatem podanie danych osobowych jest
konieczne w celu zawarcia umowy.
Czy moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w sposób częściowo zautomatyzowany, w celu weryfikacji Pani/Pana tożsamości oraz
przewidywanych zachowań w obrocie płatniczym (profilowanie) – scoring. W ramach scoringu na podstawie danych osobowych
obliczane jest statystyczne prawdopodobieństwo, zgodnie z którym klient będzie realizował swoje zobowiązania płatnicze zgodnie
z umową. Scoring opiera się na ogólnie uznanych metodach matematyczno-statystycznych. Wyliczone wartości scoringowe są
pomocne przy podejmowaniu decyzji przez PEAC Poland w ramach oceny zapytań o finansowanie i w ramach oferowania i zawierania

przez nas umów oraz są uwzględniane w bieżącym zarządzeniu ryzykiem. Zasadniczo PEAC Poland nie stosuje zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO w celu podjęcia i utrzymywania relacji biznesowych. Jeżeli taka procedura będzie
stosowana w indywidualnych przypadkach, klient i wszystkie inne zainteresowane strony otrzymają osobne informacje na ten temat
z przysługującym prawem do złożenia sprzeciwu.
Mam dodatkowe pytania lub chcę zrealizować należne mi prawa, jak mogę się kontaktować?
PEAC (Poland) sp. z o.o. nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, jednakże szanując Państwa prawa i zachowując
najwyższe standardy bezpieczeństwa wyznaczyliśmy specjalistę ds. ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@peacfinance.pl lub listownie PEAC (Poland) sp. z o.o., ul. Seweryna Mielżyńskiego 14, 61725 Poznań. Zgodnie z przyjętą wewnętrzną procedurą weryfikacji tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych
informacji.
Czy poza danymi podanymi przeze mnie przetwarzają Państwo moje dane z innych źródeł?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze usługodawcy. Państwa dane osobowe mogą pochodzić także
z ogólnodostępnych rejestrów, np. KRS, CEDIG.

