Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PEAC (Poland) sp. z o.o.
dla klientów, podmiotów zainteresowanych naszymi produktami i ofertami finansowania, udzielających zabezpieczeń, dostawców i innych
zainteresowanych, których ta regulacja dotyczy

1.
Administrator danych osobowych
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 zwane PEAC Poland)
jako administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 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 zwane RODO).
2.
Gromadzenie, zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio w ramach relacji biznesowych od naszych klientów, dostawców, udzielających
zabezpieczeń i innych osób, których dane dotyczą oraz od upoważnionych przez te osoby stron trzecich (np. dystrybutorów, sprzedawców,
pośredników), jak również dane otrzymane w związku z wnioskiem o finansowanie przez PEAC Poland, w ramach partnerskiej współpracy z dostawcami
albo w ramach przygotowywania oferty i umowy.
Ponadto, w zakresie niezbędnym i prawnie dopuszczalnym w celu świadczenia naszych usług leasingu, najmu, udzielania pożyczek i innych (dalej zwane
usługi finansowe), przetwarzamy dane osobowe uzyskane w sposób dopuszczalny z publicznie dostępnych źródeł (np. rejestrów przedsiębiorców, list
dłużników, ksiąg wieczystych, prasy, mediów, Internetu), które wolno nam przetwarzać oraz dane osobowe przekazane nam przez inne
przedsiębiorstwa grupy PEAC i przez inne osoby trzecie (np. przez biura informacji gospodarczej) w sposób dopuszczalny (np. w celu odpowiedzi na
zapytania o finansowanie) w ramach wykonania umów lub na podstawie zgody otrzymanej od klienta lub innych zainteresowanych stron.
Istotne dane osobowe przy tworzeniu zbioru danych na potrzeby wniosków o finansowanie, przetwarzania wniosków, przygotowania ofert i umów to na
przykład:
dane osobowe (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, oraz obywatelstwo),
dane kontaktowe (adres, numer telefonu stacjonarnego i/lub numer telefonu komórkowego; numer faksu; adres e-mail),
numery rachunków bankowych,
dane dotyczące identyfikacji tożsamości (np. dokument tożsamości i dane w nim zawarte, wzór podpisu),
dane dotyczące przedmiotu finansowania.
Ponadto mogą to być również dane, zawarte w umowie i dokumentacji, związanej z wypełnieniem naszych zobowiązań umownych, dotyczące Państwa
sytuacji finansowej prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności:
dane dotyczące zleceń i obrotów, obrotu płatniczego,
dane dotyczące Państwa sytuacji finansowej,
informacje o przychodach i rozchodach, aktywach rzeczowych i innych oraz ich pochodzeniu, dane dotyczące zdolności kredytowej, dane
o scoringu/ratingu, wpisy w biurach informacji kredytowej, opóźnienia w płatnościach),
dane dostępne publicznie
(np. dane z badań rynkowych, z publicznie dostępnych spisów oraz wpisów w ramach usług online).
3.
Sposoby i cele przetwarzania danych
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami rozporządzenia RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w ich obowiązującej na dany moment wersji.
3.1.
wypełnienie naszych obowiązków umownych (art. 6 ust. 1b RODO)
Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu świadczenia usług finansowych przez PEAC Poland poprzez zawieranie umów leasingu,
pożyczek, najmu i sprzedaży przedmiotów leasingu lub najmu, umów partnerskich z dostawcami w sprawie finansowania sprzedaży dealerskiej oraz w
kontekście realizacji tych umów lub w celu wykonania czynności przedumownych na życzenie klienta. Cele przetwarzania danych zależą przede
wszystkim od produktu, którym są Państwo zainteresowani.
Dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania danych wynikają z odpowiednich umów i ogólnych warunków leasingu, pożyczek lub z umów najmu.
W ramach powyższego przetwarzanie danych odbywa się między innymi:
w celu Państwa identyfikacji jako naszego klienta,
w celu zaoferowania Państwu doradztwa w zakresie zapytań o finansowanie, w związku z udzielonym zleceniem i realizacją umowy,
w celu prowadzenia z Państwem korespondencji i w celu fakturowania.
3.2.
wypełnienie obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1c RODO) lub interesu publicznego (art. 6 ust. 1e RODO)
PEAC Poland podlega różnym prawnym obowiązkom, wynikającym z obowiązujących ustaw (np. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu, ustawy podatkowe, ustawa o rachunkowości) oraz wymogom organów nadzoru i kontroli (np. Generalny Inspektor
Informacji Finansowej, administracja skarbowa).
Cele przetwarzania danych są między innymi następujące:
identyfikacja i weryfikacja tożsamości,
zapobieganie oszustwom, praniu brudnych pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu,
wypełnienie podatkowych obowiązków w zakresie kontroli i udzielania informacji.
3.3.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez nas lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO)
O ile zaistnieje konieczność, oprócz celu wykonania umowy, przetwarzamy również dane w celu ochrony uzasadnionych interesów realizowanych przez
nas lub przez stronę trzecią. Przykłady:
konsultacje i wymiana danych z wywiadowniami gospodarczymi w celu kontroli wiarygodności płatniczej lub ryzyka niespłacenia należności,
badanie i optymalizacja procedur analizy potrzeb klientów w celu bezpośredniego zwrócenia się z ofertą,
reklama, badanie rynku i opinii, o ile nie złożono sprzeciwu wobec wykorzystania danych,
dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w przypadku sporów prawnych,
zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonowania systemów IT w PEAC Poland,
zapobieganie czynom karalnym i ich wyjaśnianie,
nadzór wideo i kontrola dostępu w celu dostosowania się do regulaminu budynku i posiadania środków dowodowych w przypadku przestępstw
oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa budynków,
działania w ramach optymalizowania rozwoju naszych usług i produktów,
zarządzanie ryzykiem przez Pan European Asset Company (dalej zwane Grupa PEAC).
3.4.
Przetwarzanie danych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1a RODO)
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do konkretnych celów, takich jak np. przekazywanie danych w ramach grupy Grupą
PEAC, zgodność z prawem takiego przetwarzania opiera się na udzielonej przez Państwa zgodzie. Udzieloną już zgodę mogą Państwo w każdej chwili
wycofać. Dotyczy to również zgód udzielonych przez Państwa przed wejściem w życie rozporządzenia RODO, a więc przed 25.05.2018r.. Wycofanie
zgody działa dopiero ze skutkiem przyszłym i nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
Przetwarzanie danych odbywa się w związku z Państwa zapytaniem o finansowanie i jest konieczne na podst. art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w ww.
celu właściwego rozpatrzenia wniosku o finansowanie i wzajemnego wywiązania się ze zobowiązań wynikających ze stosunku umownego oraz na podst.
art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO w celu wypełnienia wymogów prawnych oraz wymogów regulacyjnych określonych przez organy nadzoru. Brak
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udostępnienia wymaganych danych może skutkować tym, że umowa z Państwem nie zostanie zawarta.

4.
Przekazywanie danych osobom trzecim
4.1.
Przetwarzanie w ramach PEAC Poland
W ramach PEAC Poland dostęp do Państwa danych mają te upoważnione osoby, które ich potrzebują w celu wypełnienia naszych obowiązków
umownych i ustawowych. Dotyczy to również naszych poddostawców i podwykonawców (np. w takich obszarach jak: refinansowanie, usługi IT,
telekomunikacja, windykacja należności, doradztwo, dystrybucja i marketing).
4.2.
Przetwarzanie poza PAEC Poland
Przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim spoza PEAC Poland (dalej zwane Strony Trzecie) do celów innych niż wymienione poniżej
nie ma miejsca.
O ile jest to wymagane na podst. art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku umownego z Państwem, Państwa dane osobowe zostaną
przekazane następującym Stronom Trzecim:
dostawcom i sprzedawcom przedmiotów leasingu, najmu albo przedmiotów nabywanych ze środków z udzielonych przez nas pożyczek;
Przetwarzanie danych odbywa się w związku z Państwa wnioskiem i jest konieczne na podst. art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w ww. celu właściwego
rozpatrzenia wniosku o finansowanie, realizacji umowy i wzajemnego wywiązania się ze zobowiązań wynikających ze stosunku umownego.
Powyższe obejmuje również przekazywanie danych partnerom handlowym, w szczególności dostawcom w ramach finansowania sprzedaży dealerskiej,
montażystom, spedytorom itp..
PEAC Poland i wszystkim bezpośrednio lub pośrednio należącym do Grupy PEAC spółkom w celu nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku
umownego, świadczenia usług, ustalania wierzytelności Grupy PEAC; stale aktualizowana lista spółek bezpośrednio lub pośrednio należących do
Grupy
PEAC,
do
których
mogą
być
przekazywane
dane,
znajduje
się
w
Internecie
pod
adresem:
http://www.peacfinance.de/cms/de/germany/informations/datapool/agencies.jsp.;
bankom i instytucjom finansowym w celu refinansowania, o ile jest to wymagane do opracowania zapytania o finansowanie i/lub umowy oraz
na potrzeby realizacji uzasadnionych interesów PEAC Poland;
jeżeli PEAC Poland uczestniczy w transakcjach refinansowania związanych z rynkiem kapitałowym w ramach refinansowania, dane są również
przekazywane spółkom zaangażowanym w transakcję, jeżeli jest to konieczne dla właściwego przeprowadzenia transakcji lub dla ochrony
uzasadnionych interesów PEAC Poland;
komornikom sądowym lub syndykom masy upadłości w celu udzielenia informacji jako dłużnik dłużnika w ramach egzekucji przymusowej;
instytucjom i organom publicznym w przypadku istnienia obowiązku ustawowego lub urzędowego;
osobom trzecim, które uczestniczą w oferowanej usłudze finansowej (np. ubezpieczycielom, biegłym-rzeczoznawcom);
zewnętrznym podmiotom zajmującym się oceną wypłacalności i wywiadowniom, np. CREDITREFORM i/lub Bisnode (dalej zwane Wywiadownie
gospodarcze), w celu oceny wiarygodności i zdolności płatniczej klienta, o ile jest to konieczne do celów wynikających z naszych
uzasadnionych interesów.
Dane przekazywane osobom trzecim mogą być przez te osoby używane wyłącznie do celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie w szerszym zakresie
odbywa się tylko w przypadku, gdy klient lub inna osoba, której dane dotycząc, wyraził na to zgodę lub jest to dozwolone ustawowo.
5.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych bez zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podst. art. 22 RODO
Przetwarzamy Państwa dane osobowe częściowo w sposób zautomatyzowany w celu oceny pewnych aspektów osobistych klienta i innych osób, których
dane dotyczą, w odniesieniu do określonych zachowań w obrocie płatniczym i przy ocenie zdolności kredytowej (profilowanie), np. w następujących
przypadkach:
5.1.
Ze względu na wymogi prawne i regulacyjne, m. in. ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jesteśmy
zobowiązani do zwalczania prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu i w ramach powyższego dokonujemy również analiz danych
(m.in. obrocie płatniczym).
5.2.
Aby ocenić zdolność kredytową naszych przyszłych klientów, stosujemy tak zwany scoring. W ramach powyższego 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. W takich obliczeniach mogą być wykorzystywane np. informacje
o przychodach, wydatkach, istniejących zobowiązaniach, wykonywanym zawodzie, pracodawcy, okresie zatrudnienia, doświadczeniu wynikającym
z dotychczasowych relacji biznesowych oraz informacje dostarczane przez wywiadownie gospodarcze. 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 oraz prawo do złożenia sprzeciwu, jeżeli jest to wymagane przez prawo.
6.
Przekazywanie danych podmiotom w krajach spoza Unii Europejskiej (dalej zwane kraje trzecie)
Przekazywanie danych podmiotom z siedzibami w krajach trzecich odbywa się, o ile jest to konieczne do realizacji Państwa zapytania o finansowanie
i/lub umowy, lub jest to wymagane przez prawo (np. podatkowe obowiązki informacyjne, przepisy celne itp.) lub na podstawie wyrażonej przez
Państwa zgody.
Jeżeli w poszczególnych przypadkach realizacja zamówienia i/lub umowy wymaga lub będzie wymagać przekazania danych osobowych do kraju
trzeciego, odrębnie poinformujemy Państwa o tym fakcie oraz o przysługującym Państwu prawie do sprzeciwu, o ile jest to wymagane przez prawo.
7.
Okres przechowywania danych osobowych i ich usuwanie
Zasadniczo przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe, o ile jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych
i ustawowych, począwszy od Państwa pierwszego zapytania o finansowanie w PEAC Poland, a skończywszy na upływie wszystkich zawartych
z Państwem umów.
Dane są regularnie usuwane, gdy nie są już potrzebne do pierwotnego celu, chyba że ich (ograniczone czasowo) przetwarzanie jest konieczne do innych
celów, w szczególności do:
wypełnienia obowiązków w zakresie przechowywania i dokumentacji wynikających między innymi z kodeksu spółek handlowych, ordynacji
podatkowej, ustawy o rachunkowości i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; wymagane w tych ustawach
terminy przechowywania i dokumentacji wynoszą do pięciu lat od zakończenia roku, w którym transakcja została przeprowadzona;
zachowania środków dowodowych w związku z ustawowymi terminami przedawnienia, które zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wynoszą dla
roszczeń związanych z działalnością gospodarczą trzy lata, ale w szczególnych przypadkach – mogą wynieść nawet do dwudziestu lat.
8.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Jako klient lub inna osoba, której dane dotyczą, mają Państwo następujące prawa:
na podst. art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo do wycofania w każdej chwili udzielonej nam zgody; wskutek powyższego nie będziemy
mogli na podstawie tej zgody kontynuować przetwarzania danych w przyszłości;
na podst. art. 15 RODO mają Państwo prawo żądania udzielenia informacji o Państwa danych osobowych, które są przez nas przetwarzane;
w szczególności mogą Państwo zażądać informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym
ujawniono dane, planowanego okresu przechowywania, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, prawa do
wniesienia skargi, informacji na temat źródła danych, jeśli nie zgromadziliśmy ich sami, informacji na temat istnienia zautomatyzowanego
procesu decyzyjnego, w tym profilowania i ewentualnego żądania miarodajnych informacji na temat kwestii szczegółowych;
na podst. art.16 RODO mają Państwo prawo zażądania natychmiastowego sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych
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danych osobowych, które są przez nas przechowywane;
na podst. art. 17 RODO mogą Państwo zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest
wymagane w celu skorzystania z prawa do wolności słowa i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes
publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
na podst. art. 18 RODO mają Państwo prawo zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: kwestionują Państwo
prawidłowość danych i/lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale: nie życzą sobie Państwo usunięcia danych i/lub my nie
potrzebujemy już tych danych i/lub Państwu z kolei są one potrzebne do potwierdzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i/lub złożyli
Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podst. z art. 21 RODO;
na podst. art. 20 RODO mają Państwo prawo zażądania otrzymania przekazanych nam przez Państwa danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazania ich innemu administratorowi
danych;
na podst. art. 77 RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

9.
Informacja o Państwa prawie wniesienia sprzeciwu na podst. art. 21 RODO
9.1.
Indywidualne prawo wniesienia sprzeciwu
Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych, które odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie danych oparte na wyważeniu interesów); dotyczy to również profilowania w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO.
Jeśli złożą Państwo taki sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istnienie ważnych
uzasadnionych podstaw przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie ma na celu egzekwowanie,
dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.
9.2.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego
W pojedynczych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu obsługi marketingu bezpośredniego. Mają Państwo prawo w każdej chwili
złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tego rodzaju celach reklamowych; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane
z marketingiem bezpośrednim.
Jeśli złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Państwa
danych osobowych w tych celach.
9.3.
Adresat sprzeciwu
Sprzeciw można złożyć bez zachowania wymogów formalnych, tytułując pismo słowem „Sprzeciw” i podając swoje imię i nazwisko, adres i PESEL lub
datę urodzenia i skierować go na adres:
PEAC (Poland) sp. z o.o.
ul. Seweryna Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań
adres e-mail: iod@peacfinance.pl
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