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POROZUMIENIE W PRZEDMIOCIE
UZGODNIENIA TREŚCI REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ
zawarte dnia 01.10.2020r. w Warszawie pomiędzy:
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042934, posiadającą numer NIP: 534216-93-25, REGON: 017366742, kapitał zakładowy: 55.215.500,- złotych, zwana dalej „Realizatorem”,
reprezentowana przez:
Bartłomieja Ciemińskiego – Prokurenta
Michała Fiutę – Prokurenta
a
PKO Leasing Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-872) przy ul. Chłodnej 52, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337054, o kapitale zakładowym 200
000,00 zł (w całości wpłacony), NIP: 758-230-30172, oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21 z późniejszymi zmianami), zwana dalej „Organizatorem”,
reprezentowana przez:
Macieja Jakubowskiego - Członka Zarządu PKO Leasing
łącznie zwane „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.
§1
1.
2.

Strony zgodnie postanowiły przyjąć Regulamin Akcji Promocyjnej o treści wskazanej w ramach
Załącznika nr 1 do niniejszego porozumienia.
Realizator akceptuje i przyjmuje do wiadomości zakres potencjalnych obowiązków, do których realizacji
jest zobowiązany względem klientów Organizatora i przyjmuje pełną odpowiedzialność wynikającą z
realizacji obowiązków mu przypisanych na zasadzie kontraktowej, zgodnie z zasadami kodeksu
cywilnego, jako podmiot realizujący usługi określone w ramach regulaminu wskazanego w Załączniku
nr 1 do niniejszego porozumienia, zwalniając Organizatora z odpowiedzialności wynikającej z
wykonania bądź nienależytego wykonania usługi zleconej w związku z akcją promocyjną określoną w
Załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.
§2

1.

2.

3.

4.

W celu wykonywania niniejszego porozumienia Strony udostępnią sobie wzajemnie dane osobowe
swoich pracowników, współpracowników zaangażowanych w wykonywanie niniejszej umowy w celu
utrzymania bieżącego kontaktu pomiędzy Stronami przy jej wykonywaniu.
W celu zawarcia i wykonywania niniejszego porozumienia, umożliwienia kontaktu pomiędzy Stronami
oraz weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron, Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osób je
reprezentujących, w tym pełnomocników, prokurentów lub członków organów.
Wskutek udostępnienia danych osobowych każda ze Stron staje się administratorem udostępnionych
jej danych osobowych pracowników, współpracowników i reprezentantów pozostałych Stron. Każdy z
administratorów samodzielnie decyduje o celach o środkach przetwarzania udostępnionych mu danych
osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.
Strony potwierdzają, że udostępnienie i odbiór danych osobowych, o których mowa w powyższych
ustępach, będzie następował na terenie Unii Europejskiej.

…
5.

Strony przekażą treść klauzul informacyjnych załączonych do niniejszego porozumienia, odpowiednio
członkom personelu lub reprezentantom.
§3

1.
2.

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Załączniki do niniejszego porozumienia stanowią jego integralną część.

REALIZATOR
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

ORGANIZATOR
PKO Leasing Finanse Sp. z o.o.

…
Załącznik nr 1 do Porozumienia w przedmiocie uzgodnienia treści Regulaminu Akcji Promocyjnej z dnia
01.10.2020

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„PROFESJONALIŚCI PROFESJONALISTOM”
z dnia 01.10.2020 roku
Wprowadzenie
Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji promocyjnej, mającej na celu
zwiększenie sprzedaży pojazdów poleasingowych marki MAN.
§1
Postanowienia ogólne i definicje
1.

Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Profesjonaliści
Profesjonalistom”.
2. Organizatorem Akcji jest PKO Leasing Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-872) przy ul.
Chłodnej 52, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta
Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000337054, o kapitale zakładowym 200 000,00 zł (w całości wpłacony), NIP: 758-230-30172,
oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia
2019.01.21 z późniejszymi zmianami), zwana dalej „Organizatorem”.
§2
Definicje
3.
4.

Regulamin – niniejszy regulamin Akcji;
Akcja – akcja promocyjna pod nazwą „Profesjonaliści Profesjonalistom”, której przedmiotem jest
oferowanie klientom Organizatora, którzy wylicytowali i nabyli przez portal aukcyjny:
aukcje.pkoleasing.pl, pojazd marki MAN bądź inny pojazd ciężarowy usług wskazanych poniżej w
promocyjnych cenach:
a) Diagnostyka komputerowa pojazdów MAN i sprawdzenie 40 punktów kontroli za 1 zł netto
(powiększona o należny podatek od towarów i usług).
b) Promocyjne usługi serwisowe – 15% rabat na oryginalne części zamienne MAN i serwis w
Autoryzowanej Stacji Obsługi
c) Bezpłatna telematyka RIO dla pojazdów MAN - platforma logistyczna z wieloma indywidualnie
zamawianymi rozwiązaniami m.in. lokalizacja, czas pracy oraz ocena stylu jazdy kierowcy i wiele
innych niezawodnych rozwiązań – przeznaczone dla pojazdów MAN wyprodukowanych od sierpnia
2017 roku.
d) Specjalny pakiet serwisowy na zakup i instalację telematyki RIO w Autoryzowanej Stacji Obsługi
MAN w cenie 2850 PLN netto dla pojazdów MAN wyprodukowanych przed sierpniem 2017 roku
oraz samochodów ciężarowych/ciągników siodłowych innych marek – o ile instalacja telematyki
RIO jest w nich możliwa (wymagane m.in. złącze FMS w pojeździe)

5. Organizator lub PKOLF - PKO Leasing Finanse Sp. z o.o.
6.

Realizator lub MAN – MAN Truck & Bus Polska Sp. o.o. z siedzibą w Nadarzynie – lokalizacje realizujące:
- MAN Truck & Bus Center Wolica, Al. Katowicka 9, Wolica 05-830 Nadarzyn –wszystkie marki
- MAN Truck & Bus Center Małopole, ul. Graniczna 3, Małopole 05-252 Dąbrówka – wszystkie marki
- MAN Truck & Bus Center Gdańsku, ul. Lubowidzka 43, 80-174 Gdańsk – wszystkie marki
- MAN Truck & Bus Center Kraków, ul. Częstochowska 22, 32-082 Modlnica – wszystkie marki
- MAN Truck & Bus Center Poznań, ul. Poznańska 4a, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne – tylko MAN
- MAN Truck & Bus Center Wrocław, ul. Wymysłowskiego 9, Nowa Wieś Wrocławska – tylko MAN
- MAN Truck & Bus Center Czeladź, ul. Handlowa 1, 41-250 Czeladź – tylko MAN

…
§3
Czas trwania Akcji
Akcja rozpoczyna się w dniu 01.10.2020 roku i kończy się z dniem 30.12.2020 r.

§4
Zasady korzystania z usług w ramach Akcji
1.

2.

Warunkiem skorzystania z Akcji jest (i) nabycie za pośrednictwem portalu aukcje.pkoleasing.pl przez
klienta tj. wylicytowanie i zapłata do PKOLF za pojazd marki MAN lub inny pojazd ciężarowy, w którym
możliwa jest instalacja telematyki RIO, oraz (ii) zgłoszenie się nabywcy wraz z fakturą dokumentującą
nabycie pojazdu, w terminie 3 miesięcy od daty zakupu pojazdu (tj. daty wystawienia faktury) do jednej
z lokalizacji realizujących Realizatora.
Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi, bądź za szkody spowodowane
pośrednio bądź bezpośrednio przez działanie Realizatora co do usług świadczonych w ramach Akcji.
§5
Postanowienia końcowe

1.

2.
3.
4.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Akcji z
zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników Akcji przed dokonaniem zmiany będą w pełni
respektowane.
Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie
www.aukcje.pkoleasing.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Klauzula informacyjna Organizatora jako administratora danych osobowych- dla nabywców
przystępujących do Akcji:
PKO Leasing Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-872) przy ul. Chłodnej 52 („Spółka”) informuje,
że w rozumieniu 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane
osobowe” oraz „RODO”), jest administratorem danych osobowych nabywców przystępujących do Akcji.
Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym
adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing S.A. al. Marszałka Edwarda ŚmigłegoRydza 20, Łódź (93-281), adres e-mail: iod@pkoleasing.pl.
Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:
1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby obsługi Państwa
uczestnictwa w Akcji, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3) uzasadnione wymogi administratora – tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o
której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może
przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

…
1) w celu przystąpienia do Akcji– na podstawie zgody. Przystąpienie do Akcji na zasadach
wynikających z niniejszego Regulaminu jest w pełni dobrowolne. Decydując o przystąpieniu do
Akcji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych jako uczestnika Akcji.
Mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia
zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w
w/w celu.
2) w celu obsługi i rozliczenia Państwa udziału w Akcji, w wyniku Państwa dobrowolnego
przystąpienia do Akcji, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym w celu obsługi
zapytań i reklamacji – na podstawie wymogów kontraktowych,
3) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio
z Akcją – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
4) w celu marketingu produktów i usług Spółki, w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego
zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie trwania relacji wynikającej z
umów zawartych ze Spółką – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, a po ich
zakończeniu- w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody.
Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich
przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących
terminów:
1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
albo
2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest
dysponowanie danymi.
Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej
– ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np.
dostawcom usług IT lub operacyjnych (w tym operatorom zaangażowanym w obsługę Akcji), audytorom,
doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów
prawa.
Jednocześnie udział a Aukcji będzie wiązał się z podaniem przez Państwa danych osobowych do podmiotów
świadczących serwis objęty Aukcją (Realizator). Podmioty te staną się wówczas niezależnymi od Spółki
administratorami Państwa danych osobowych i będą je przetwarzały w celach niezbędnych do realizacji i
rozliczenia serwisu wynikającego z Państwa udziału w Akcji.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na wykorzystanie danych zgodnie z niniejszym
Regulaminem uniemożliwi udział w Akcji. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w Akcji.
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo
prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania
swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie
prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych.
Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie
regulującej zasady ochrony danych osobowych.

…
Załącznik nr 2 do Porozumienia w przedmiocie uzgodnienia treści Regulaminu Akcji Promocyjnej z dnia
01.10.2020r.
Klauzula informacyjna PKO Leasing Finanse sp. z o.o. jako administratora danych osobowych- dla osób
wskazanych przez Kontrahenta

PKO Leasing Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-872) przy ul. Chłodnej 52 („Spółka”) informuje,
że wobec pozyskania przez Spółkę Państwa danych osobowych w rozumieniu 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i
pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.
Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym
adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing Finanse sp. z o.o. ul. Chłodna 52,
Warszawa (00-872), adres e-mail: iod@pkoleasing.pl.
Państwa dane zostały przekazane do PKO Leasing Finanse sp. z o.o. przez kontrahenta zawierającego ze
Spółką umową handlową, z którym są Państwo związani relacją istotną dla obsługi takiej umowy (np. są
Państwo pracownikiem, pełnomocnikiem, członkiem zarządu, wspólnikiem, współpracownikiem lub osobą
wskazaną przez kontrahenta jako osoba kontaktowe w kontekście realizowanej relacji) („Kontrahent”).
Zakres pozyskanych danych obejmuje zazwyczaj imiona, nazwiska, nazwę Firmy, relacje, służbowe dane
kontaktowe (np. adres, e-mail, telefon) lub inne dane wymagane obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lubi uaktualniać Państwa dane w oparciu o:
1) publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na
wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa,
2) informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej
PKO Banku Polskiego SA.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy w zakresie zarządzania
ryzykiem, mogą być wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w
związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może lub mogą być:
1) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby zawarcia lub wykonania
zawartej umowy handlowej, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
2) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Spółki, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Spółka przetwarza lub może przetwarzać Państwa dane w następujących celach:
1) w celu analizy możliwości przystąpienia do umowy handlowej, a w przypadku pozytywnej ocenytakże jej zawarcia– na podstawie wymogów kontraktowych,
2) w celu zapewnienia przepływu informacji niezbędnego dla wykonania zawartej umowy- na
podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
3) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio
z umową handlową – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
4) w celu kierowanego do Kontrahenta marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w
szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego)– na
podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
5) w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora
działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach
związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie uzasadnionych wymogów
administratora.

…
Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich
przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących
terminów:
1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
albo
2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest
dysponowanie danymi.
Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej –
ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:
1) podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których
aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z
siedzibą w Łodzi, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 oraz PKO Banku Polskiego S.A. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, w celach:
a. administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań
procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na
warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,
b. realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku
Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji
służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu
ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w
związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,
W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiot z grupy
kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwila ich otrzymania niezależnym
administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie.
W odniesieniu do PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania
danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronach
internetowych tych spółek., w zakładkach dedykowanych ochronie danych (RODO).
2) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności
gospodarczej np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom, a ponadto
podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo
prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania
swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie
prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych.
Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie
regulującej zasady ochrony danych osobowych.
Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez
niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. W każdym takim wypadku,
przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi
dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez
zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję
Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych,
wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii
odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa
danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych

…
Załącznik nr 2 do Porozumienia w przedmiocie uzgodnienia treści Regulaminu Akcji Promocyjnej z dnia
01.10.2020
Informacja o danych osobowych Najemcy

1.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAN Truck & Bus Sp. z o.o. z
siedzibą w Wolicy, Aleja Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania
odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych lub chce Pani/Pan zrealizować swoje
uprawnienia z nim związane, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za
pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@man.eu.

2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy najmu lub podjęcia działań przed
jej zawarciem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”). Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub wykonywania porozumienia w sprawie
odkupu.

3.

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie
niezbędnym dla realizacji ww. celu m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być również udostępnianie podmiotom
finansującym oraz podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z
wykonaniem warunkowej umowy dostawy lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania
dokumentów księgowych.

5.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu
realizacji swoich uprawnień skontaktuj się z Administratorem bezpośrednio lub za pośrednictwem
Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej.

6.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że
przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

