
Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – 
dalej RODO − informuję, że:  

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

Włodzimierz Olek „DUKAT” z siedzibą w Turku (62-700), os. Wyzwolenia 15 lok.4, prowadzący stronę 
internetową smart-leasing.pl, z którym można się skontaktować telefonicznie - 604 596 730, poprzez adres 
poczty internetowej: kontakt@smart-leasing.pl lub pisemnie na adres siedziby. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: 

1. podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, mająca na celu przedstawienie 
korzystnej oferty leasingowej lub wykonania zawartej umowy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ustawą 
Kodeks Cywilny oraz innymi przepisami szczególnymi; 

2. oceny zdolności kredytowej opierającej się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w celu 
weryfikacji Pana/Pani sytuacji ekonomicznej oraz oceny możliwości spłaty przyszłych zobowiązań na rzecz 
przyszłego i wybranego leasingodawcy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionym 
interesem Administratora; 

3. dochodzenia roszczeń lub obroną przed nimi (w wyjątkowych sytuacjach). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO, czyli prawnie uzasadnionym interesem Administratora; 

4. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
czyli wyrażonej przez Pana/Panią zgody. 

Informacje o odbiorcach danych: 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z nami np. banków, 
w celu przygotowania oferty leasingowej lub zawarcia umowy z wybranym leasingodawcą, firm zajmującą 
się obsługa informatyczną, w celu bieżącej obsługi i czuwaniem nad bezpieczeństwem systemów 
informatycznych, z którymi to podmiotami Administrator uregulował kwestie bezpieczeństwa powierzanych 
danych osobowych. 

Czas przechowywania danych osobowych 

Pana/Pani dane będą przechowywane, w przypadku: 

1. zebranym do przedstawienia oferty (jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy) – przez okres 3 lat, 

2. zawarcia umowy – przez okres trwania umowy oraz po jej ustaniu przez czas, w którym mogą ujawnić się 
roszczenia związane z jej realizacją, plus 12 miesięcy po tym okresie. Dodatkowe 12 miesięcy jest na wypadek 
roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i czasem ewentualnego doręczenia. 

3. wyrażonej zgody w celach marketingowych – do czasu cofnięcia zgody. 

 

Przysługuje Panu/Pani 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 



e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Obowiązek podania danych osobowych: 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może 
uniemożliwić wykonanie umowy lub uniemożliwi ewentualny kontakt. 

 


