
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla beneficjentów rzeczywistych 

w Scania Finance Polska sp. z o.o. 

 
Szanowni Państwo,  

w związku z obowiązującymi przepisami 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 jako „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące 

sposobu przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień. 

 

1. Scania Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Wsi, Al. Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn (dalej jako „SFP”) informuje, że jest administratorem Państwa danych 

osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 RODO. 

2. SFP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym 

związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: sfp_iod@scania.pl. 

3. Państwa dane osobowe, jako beneficjentów rzeczywistych wnioskodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy leasingu/najmu/krótkoterminowego najmu lub cesji umowy 

leasingu, mogą być przetwarzane przez SFP w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 

a. w celu obsługi i realizacji podejmowanych przez wnioskującego, dla którego są Państwo beneficjentem rzeczywistym czynności, w tym do rozpatrzenia wniosku o 

zawarcie umowy o finansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy leasingu/najmu/krótkoterminowego najmu lub cesji umowy leasingu pomiędzy wnioskodawcą, dla 

którego są Państwo beneficjentem rzeczywistym a SFP – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

b. realizacji wymagań prawnych związanych z obowiązkami SFP wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i 

finansowania terroryzmu, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa prawna 

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

c. ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, a także obrony swoich praw przez SFP - art. 6 ust. 1 lit. f) oraz 9 ust. 2 lit f) RODO, 

d. wewnętrznego raportowania w ramach podmiotów należących do Grupy Kapitałowej TRATON (do której należy Grupa SCANIA) oraz wewnętrznej administracji 

procesami biznesowymi realizowanymi w ramach tej Grupy Kapitałowej, w tym uzyskiwania akceptacji na finansowanie zawieranej z wnioskodawcą, dla którego są 

Państwo beneficjentem rzeczywistym umowy (leasingu, najmu, krótkoterminowego najmu, cesji umowy leasingu etc.), przeprowadzania oceny zdolności kredytowej i 

wydawanie decyzji w tym zakresie - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

e. bieżącej komunikacji oraz prowadzenia korespondencji i odpowiadania na zapytania kierowane przez Państwa lub wyznaczone przez Państwo osoby – art. 6 ust. 1 lit. 

f) RODO, 

f. dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania danych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  

g. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie tego typu informacji – 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

h. przekazywania ofert drogą telefoniczną, za pomocą urządzeń końcowych, w tym automatycznych systemów wywołujących - pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody 

na otrzymywanie tego typu informacji na wskazany numer telefonu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

i. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes SFP  – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

j. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na SFP, co 

stanowi jego prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: 

a. podmiotom świadczącym na rzecz SFP usługi wsparcia w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w tym dostarczania, wdrażania oraz serwisu oprogramowania 

oraz serwisu sprzętu informatycznego, hostingu etc.), 

b. podmiotom świadczącym obsługę prawną i windykacyjną  na rzecz SFP, 

c. podmiotom świadczącym usługi archiwistyczne oraz digitalizacji dokumentów na rzecz SFP, 

d. zakładom ubezpieczeń w przypadku zainteresowania wnioskodawcy, dla którego są Państwo beneficjentem rzeczywistym (lub leasingobiorcy/najemcy, dla którego są 

Państwo beneficjentem rzeczywistym) dostępnymi produktami ubezpieczeniowymi oraz podmiotom agencyjnym działającym w imieniu lub na rzecz tych zakładów (w 

tym Scania Insurance Polska sp. z o.o.), 

e. podmiotom z Grupy Kapitałowej TRATON (do której należy Grupa SCANIA) – w zakresie raportowania oraz wewnętrznych procesów administracyjnych i biznesowych 

w ramach Grupy Kapitałowej TRATON (do której należy Grupa SCANIA), w tym uzyskiwania akceptacji na finansowanie zawieranej z wnioskodawcą umowy (leasingu, 

najmu, najmu krótkoterminowego) etc., 

f. podmiotom prowadzącym punkty dealerskie oraz serwisowe w związku z obsługą techniczną i serwisową przedmiotu leasingu/najmu/krótkoterminowego najmu. 

5. Zakres pozyskanych danych to: imiona i nazwisko, PESEL/data urodzenia, gdy brak PESEL (jeśli wnioskodawca posiada takie dane), obywatelstwo/obywatelstwa, państwo 

urodzenia (jeśli wnioskodawca posiada takie dane), kraj zamieszkania oraz adres zamieszkania (jeśli wnioskodawca posiada takie dane), seria i numer dokumentu 

tożsamości (jeśli wnioskodawca posiada takie dane). 

6. Dane osobowe zostały pozyskane od wnioskodawcy, dla którego są Państwo beneficjentem rzeczywistym, w związku z procedurą wnioskowania o zawarcie umowy 

leasingu/ najmu/ krótkoterminowego najmu lub cesji umowy leasingu z SFP.  

7. Dane osobowe nie będą udostępniane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poza przypadkami, w których ze względu na siedzibę prowadzonej 

działalności gospodarczej (kraj zlokalizowany poza EOG) podmiot zawierający umowę leasingu /najmu /krótkoterminowego najmu lub cesji umowy leasingu, dla którego 

są Państwo beneficjentem rzeczywistym, wymaga przekazania danych do tego kraju w ramach zawartej zawieranej umowy. 

8. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez SFP przez okres rozpatrywania wniosku o finansowanie, okres realizacji zawartej przez wnioskodawcę, dla którego 

są Państwo beneficjentem rzeczywistym umowy i do czasu jej prawidłowego rozliczenia, a ponadto: 

a. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających zawartej przez wnioskodawcę, dla którego są Państwo beneficjentem rzeczywistym umowy, 

b. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpiła SFP  lub ich odparcia przez SFP, w związku z zawartą przez wnioskodawcę, dla 

którego są Państwo beneficjentem rzeczywistym umową, 

c. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie obowiązków SFP jako instytucji zobowiązanej w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 

d. przez okres niezbędny do udokumentowania przez SFP przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, 

prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających, 

e. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z 

zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych, 

f. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez SFP)  – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za udzieloną przez 

Państwa zgodą, 

g. w celach marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu. 

9. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez SFP w celu realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z 

przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, a w przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego również prawo złożenia sprzeciwu w 

dowolnym momencie wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu. W przypadku przetwarzania danych osobowych za udzieloną zgodą, przysługuje Państwu prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych w każdym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed 

cofnięciem zgody. W celu skorzystania z przysługujących uprawnień, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym 

przez SFP. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub 

w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. 

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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