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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
pochodzących z formularza zapytania ofertowego na najblizejludzi.pl
§ 1. Wstęp
Niniejszy dokument zawiera informacje ma temat zasad przetwarzania danych osobowych w BPS Leasing S.A., ul.
Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368784, NIP 5272640207,
REGON 142641281, kapitał zakładowy 2.000.000,00 PLN opłacony w całości (dalej: „BPS Leasing”) pochodzących
z formularza zapytania ofertowej na stronie internetowej najblizejludzi.pl. Zakres klauzuli informacyjnej odpowiada
wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „RODO”
lub „Rozporządzenie”). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w BPS Leasing
znajdują się na stronie internetowej bpsleasing.pl/rodo.
§ 2. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest BPS Leasing.
2. BPS Leasing nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), natomiast w przypadku pytań dotyczących
przetwarzania danych osobowych osoba której dane dotyczą może skontaktować się z ADO pod adresem
siedziby BPS Leasing lub adresem e-mail: rodo@bpsleasing.pl.

§ 3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych
BPS Leasing będzie przetwarzać dane osobowe podane dobrowolnie w formularzu zapytania ofertowego wyłącznie
w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Jeżeli BPS Leasing będzie chciał przetwarzać podane
dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym
celu lub na podstawie dodatkowych zgód formalnych udzielonych na późniejszym etapie.

Cel
Cele realizowane w
ramach tzw.
uzasadnionego
interesu
administratora
danych

Wyjaśnienie

Długość okresu przetwarzania
danych

Podstawa prawna

Celami realizowanymi w
Rozporządzenie,
ramach tzw. uzasadnionego art. 6 ust. 1 lit. f)
interesu są:
- wszelkie czynności w celu
udzielenia odpowiedzi na
pytanie przekazane w
formularzu zapytania
ofertowego,
- ochrona przed
roszczeniami w związku z
prowadzoną działalnością

- do czasu udzielenia odpowiedzi na
pytanie przekazane w formularzu
zapytania ofertowego, a następnie
przez 3 lata w celu ochrony przed
ewentualnymi roszczeniami.
- w przypadku, gdy toczy się spór lub
trwa postępowanie, w szczególności
sądowe, okres przechowywania
będzie liczony od dnia zakończenia
sporu lub prawomocnego zakończenia
postępowania.

§ 4. Źródło pochodzenia danych osobowych
BPS Leasing będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane bezpośrednio z formularza zapytania ofertowego na
stronie internetowej najblizejludzi.pl.
§ 5. Udostępnianie danych osobowych
Dostęp do podanych danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej BPS Leasing - będą posiadać
wyłącznie upoważnieni przez BPS Leasing pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Ponadto odbiorcami danych
osobowych mogą być:
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a) Bankowi Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, w zakresie
wynikającym z przepisów ustawy Prawo bankowe oraz innych przepisów lub wytycznych organów
nadzorczych, w związku z zarządzaniem ryzkiem oraz obowiązkami sprawozdawczymi itp. w ramach
Grupy BPS;
b) brokerom, ubezpieczycielom, ich agentom oraz reasekurantom, w zakresie koniecznym dla
przedstawienia oferty ubezpieczenia przedmiotu leasingu lub innych uzgodnionych z Klientem ubezpieczeń;
c) podmiotom świadczącym usługi na rzecz BPS Leasing, np. doradcom, audytorom, dostawcom usług IT,
d) biurom informacji gospodarczej oraz spółce Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A;
e) innym uprawnionym podmiotom w zakresie określonym przepisami prawa (np. Generalny Inspektor
Informacji Finansowej).
§ 6. Realizacja praw właściciela danych osobowych
1. Właścicielowi podanych w formularzu danych osobowych przysługują następujące prawa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
prawo ich sprostowania lub uzupełnienia;
prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania
ich w celu realizacji uzasadnionego interesu BPS Leasing,
prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.

2. W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe (poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy, w zależności
od podanych danych) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego celu.
3. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez BPS Leasing danych osobowych narusza przepisy RODO,
właścicielowi tych danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych - PUODO).
§ 7. Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany
BPS Leasing nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
§ 8. Pliki „cookies” i bezpieczeństwo
1. Strona internetowa najbliżejludzi.pl nie zbiera żadnych danych, a jedynie przekazuje je do BPS Leasing,
natomiast może umieścić pliki cookies w przeglądarce użytkownika końcowego, jeśli przeglądarka to umożliwia.
2. Przeglądarka zezwala stronie internetowej najbliżejludzi.pl na dostęp jedynie do plików cookies, umieszczonych
przez ten serwis - a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
3. Korzystając z ustawień przeglądarki, użytkownik w każdej chwili może zablokować umieszczanie, zablokować
obsługę, a także usunąć już umieszczone pliki cookies.
4. Właścicielem strony internetowej najbliżejludzi.pl jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., a szczegółowa
Polityka prywatności całego serwisu zamieszczona jest na tej właśnie stronie.
5. Bezpieczeństwo wprowadzanych w formularzu zapytania ofertowego danych zapewnia szyfrowanie danych
oraz Certyfikat Bezpieczeństwa SSL.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Poprzez kliknięcie przycisku Wyślij formularz na formularzu zapytania ofertowego BPS Leasing właściciel
danych osobowych potwierdza zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną oraz wyraża zgodę na kontakt
BPS Leasing, adekwatny do podanych danych kontaktowych.
2. BPS Leasing zastrzega sobie prawo zmiany Klauzuli informacyjnej w każdym czasie.
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