
 
 

 
BPS Leasing 
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa,  
tel.: +48 22 57 81 400, fax: +48 22 57 81 409 
 
 

Warszawa, 15 maja 2018 r. 
 
Szanowni Państwo, 
Reprezentanci podmiotów gospodarczych, 
 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie 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 (w skrócie „RODO”). 
 
W związku z powyższym informujemy, iż: 
 
I. Administratorem Państwa danych osobowych pozostaje BPS Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie, (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87. (dalej: BPS Leasing) W związku z tym uprzejmie 
informujemy, iż wszelkie udzielone dotychczas pisemnie i w sposób jednoznaczny zgody na 
przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz zgody marketingowe (jeśli dotyczy) pozostają  
w mocy. Ponadto informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu, usuwania, poprawiania, 
odmowy przetwarzania danych osobowych oraz prawie złożenia wniosku o przeniesienie danych. 

 
II. Główną podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest udzielona zgoda na ich przetwarzanie. 

Ponadto Państwa dane mogą być przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub umów 
zawartych z BPS Leasing, konieczność realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów BPS Leasing.  

 
III. Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Prawo to nie obejmuje sytuacji, w których BPS Leasing uprawniony jest do przetwarzania danych  
w celu realizacji umowy leasingu lub innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów 
prawa (sprawozdawczość, obowiązki publicznoprawne itp.) lub na innej podstawie, niż zgoda Klienta. 
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne; tam gdzie podstawą do przetwarzania 
danych są obowiązujące przepisy lub realizacja uzasadnionych interesów BPS Leasing, odmowa 
podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie lub kontynuowanie umowy leasingu. Klient 
ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/UODO) o ile przetwarzanie danych 
narusza jego prawa.  

 
IV. Głównym celem przetwarzania powierzonych nam danych osobowych jest rozpatrzenie wniosku 

leasingowego (w tym ocena zdolności kredytowej) oraz zawarcie i prawidłowa realizacja transakcji 
leasingowej. Część danych osobowych jest gromadzona i udostępniana (przetwarzana) w celu 
realizacji naszych ustawowych obowiązków, w tym obowiązków wynikających z przepisów  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu czy przepisów podatkowych. 

 
V. Dla realizacji celów przetwarzania danych wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być 

udostępniane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawieranych za Państwa zgodą 
lub na podstawie obowiązujących przepisów: 

 
 

1) 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, 

2) brokerom, ubezpieczycielom, ich agentom oraz reasekurantom, w zakresie koniecznym dla 
ubezpieczenia przedmiotów leasingu lub innych uzgodnionych z Klientem ubezpieczeń, 

3) podmiotom świadczącym usługi na rzecz BPS Leasing, np. doradcom, audytorom, dostawcom 
usług IT, 



BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 
KRS 0000368784, NIP 527-264-02-07, Kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000,00 złotych, opłacony w całości. 

 

4) biurom informacji gospodarczej oraz spółce Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, 

5) innym uprawnionym podmiotom w zakresie określonym przepisami prawa. 
 
VI. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy leasingu oraz przez okres po jej 

zakończeniu niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa 
(jak np. ustawa o rachunkowości czy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu) oraz przez okres niezbędny do realizacji naszych ewentualnych roszczeń jako strony 
umowy, nie dłużej jednak niż okres ich przedawnienia.  

 
BPS Leasing jako administrator Państwa danych osobowych chroni je poprzez dochowanie należytej 
staranności oraz stosowanie odpowiednich procedur i środków bezpieczeństwa zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 
Jednocześnie prosimy o przekazanie niniejszej informacji Państwa pracownikom, współpracownikom lub 
innym osobom, których dane przekazaliście Państwo do BPS Leasing (np. w celach kontaktowych)  
w związku z zawarciem lub realizacją umowy leasingu. 
 
 

Z poważaniem,  
 

BPS Leasing S.A. 
Administrator Danych Osobowych 
 


