
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU KLIENTA PROWADZONEGO PRZEZ BNP PARIBAS LEASE GROUP SP. Z O.O. DLA KLIENTÓW CLAAS 
FINANCIAL SERVICES  SAS SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE (dalej „PORTAL”),  WSKAZANYCH PRZEZ PODMIOT 

POSIADAJĄCY KONTO W PORTALU.  

 

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”),  administratorem Pani/Pana danych 
osobowych przetwarzanych w Portalu jest CLAAS FINANCIAL SERVICES  SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. 
Grzybowskiej 78, 00 – 844 Warszawa, (dalej jako „Administrator”). 

 

2. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, podanego adresu e-mail oraz podanego numeru telefonu otrzymaliśmy od podmiotu na 
rzecz którego wykonuje Pani/Pan czynności lub jest Pan/Pani zatrudniona, który posiada konto w Portalu, a który wskazał Pani/Pana jako 
użytkownika Portalu i upoważnił do korzystania z Portalu w swoim imieniu. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu prawidłowej i efektywnej realizacji umowy dotyczącej Portalu i zapewnienia jego 
funkcjonalności. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f. Wiązało się będzie to z 
koniecznością wyznaczenia innej osoby dedykowanej do wykonywania umowy dotyczącej Portalu z Administratorem. 

5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez przesłanie 
wiadomości na adres email: iodo@corp.bnpparibas.com.  

6. Podane dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w celu: 

  

 spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora, Claas Polska sp. z o.o. oraz grupę Claas, w 
trakcie korzystania z Portalu (na podstawie wyrażonej zgody),  

 wykonania umów z podmiotami współpracującymi w zakresie usług Portalu, 

 dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym w ramach postępowania sądowego lub egzekucyjnego w przypadku uzyskania wiedzy o 
korzystaniu z Portalu w sposób niezgodny z prawem, 

 administracji wewnętrznej Administratora, w tym utrzymania infrastruktury teleinformatycznej Portalu, analizy portfela umów, statystyki,  

 raportowania wewnętrznego, co stanowi przetwarzanie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora. 

 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w zakresie wykonania usług świadczonych przez Portal, także dostawcy IT 
lub innych usług związanych z Portalem (przetwarzający dane w imieniu Administratora), podmioty powiązane z Administratorem lub działające 
na zlecenie Administratora (w tym w szczególności BNP Paribas Lease Group sp. z o.o.) oraz partnerzy realizujący usługi na rzecz 
Administratora. W zakresie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa odbiorcami danych mogą być także inne podmioty upoważnione 
do odbioru danych osobowych.  

8. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano 
przed jej cofnięciem. 

9. Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy dotyczącej Portalu oraz okres wymagany obowiązującym prawem w 
związku z realizacją obowiązków prawnych (czyli przez okres 5 lat lub inny mający zastosowanie, liczony od początku roku następującego po 
roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione). 
Natomiast w zakresie danych osobowych przetwarzanych do celów marketingowych będą one przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu 
lub wycofania zgody. 

 

10. W zakresie danych osobowych osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora, jako 
administratora danych: 

 

 dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 

 sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 

 usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 

 przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO), 

 realizacji prawa sprzeciwu (art. 21 RODO). 

 

11. Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych 
osobowych. 

 

12. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych reprezentantów podmiotu który zawarł umowę z Administratorem, w 
zakresie nie dotyczącym Portalu zostały zawarte w dokumentacji umów zawartych z Administratorem oraz w polityce prywatności.  

 



 

13. Pani/Pana dane osobowe w zakresie korzystania z Portalu, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane 
poza Europejski Obszar Gospodarczy. 


