
 

 

 

 

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych (ADO)  

Informujemy, iż w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), wobec pozyskania od Państwa  danych 

osobowych w rozumieniu RODO (dalej odpowiednio: „dane osobowe”) Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000013870, o numerach: NIP 957-07-53-221 oraz REGON 191888626, kapitał zakładowy i wpłacony 23.817.680 zł. 

Administrator zwany jest dalej: Spółką. 

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Polanki 4, 80-308 

Gdańsk, adres e-mail: iodo@masterlease.pl. 

Spółka przetwarza pozyskane od Państwa dane w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę (dalej: 

„Umowa”). 

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są : 

1) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  
2) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki jako administratora, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO. 
 

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza pozyskane od Państwa dane w następujących celach: 

1) w celu analizy możliwości zawarcia Umowy  
a) objętej wnioskiem złożonym przez Pani/ Pana współmałżonka lub  
b) w związku z którą zabezpieczenia udziela Pani/ Pana współmałżonek 

na podstawie uzasadnionych wymogów administratora 

2) w celu wykonania Umowy zawartej przez Pani/Pana współmałżonka z administratorem –na zawarcie, której wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę – w zakresie  
niezbędnym do ewentualnego dochodzenia roszczeń  ( w tym obsługi zapytań i reklamacji) wynikających z tej Umowy – na podstawie uzasadnionych wymogów 
administratora, 

3) w celu realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane, a w 
razie zawarcia umowy, także w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych, 

4) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową – na podstawie uzasadnionych wymogów 
administratora 

5) w celach zapewnienia bezpieczeństwa, w tym z zakresu IT – 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 okres dłuższy wynikający 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.: 

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, przy al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza 20 lub 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, na podstawie umów zawartych między spółkami w ramach grupy kapitałowej, 

b. realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z  uprawnień stron do wymiany 
informacji służących zapobieganiu oszustwom lub efektywnemu zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy 
kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi.  

W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych PKO Leasing S.A. i PKO Bank Polski S.A. staną się ich niezależnymi administratorami i będą przetwarzały te 

dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. Zasady przetwarzania danych przez te podmioty oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały 

opisane na stronach internetowych PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A. w zakładkach dedykowanych ochronie danych (RODO).  

2) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom (w tym doradcom prawnym), a ponadto 
podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 

3) podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease (Prime Car Management S.A., Futura Leasing S.A., Masterlease sp. z o.o., MasterRent24 sp. z o.o.) – każda z siedzibą przy 
ul. Polanki 4 w Gdańsku, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności  biznesowej oraz w celu realizacji 
prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu 
sprawozdawczości finansowej oraz obsługi umowy.  
 

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, 

o które Państwo wnioskują np. wykonanie umowy. 

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do: 

1) uzyskania dostępu do swoich danych, 
2) sprostowania swoich danych, 
3) usunięcia swoich danych, 
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, 
6) przenoszenia danych osobowych. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
mailto:iodo@masterlease.pl


 

 

 

Prawa te mogą Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie: 

a) listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk; 
b) e- mailem pod adres: odo@masterlease.pl. 

 
Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie 

regulującej zasady ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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