Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
I.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), informujemy, iż:

II.
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest każda ze Spółek Grupy Masterlease, tj.:
Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 wpisaną 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.
Futura Leasing S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Polanki 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000069348, o numerach: NIP 584-102-74-54
oraz REGON 190917030, kapitał zakładowy i wpłacony 1.689.320 zł.
Masterlease Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000362287, o numerach: NIP 584-26-99-948
oraz REGON 221068509, kapitał zakładowy 7.905.000 zł.
MasterRent24 Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000247010, o numerach: NIP 521-337-00-54
oraz REGON 1403354130, kapitał zakładowy 2.850.000 zł.

2.

3.

4.

III.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych to: adres korespondencyjny ul. Polanki 4, 80—308 Gdańsk, adres e-mail:
iodo@masterlease.pl, tel. 58-3404467.

IV.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie dobrowolnie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu marketingu produktów i usług własnych spółek w zakresie leasingu, dzierżawy, najmu
samochodów oraz sprzedaży samochodów używanych.

V.

Administrator informuje, że udzielenie zgody jest dobrowolne, a wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie
wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych). Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia:
a) listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk;
b) e- mailem pod adres: odo@masterlease.pl.
Cofnięcie zgody uniemożliwi Pani/Panu dalsze otrzymywanie informacji handlowych.
Administrator informuje, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy
świadczeniu usług wskazanych w umowie oraz podwykonawcom, w szczególności Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe:
a) agencjom reklamowym lub innym podmiotom zajmującym się działalnością marketingową, jeżeli zostanie im zlecone przeprowadzenie
akcji marketingowych lub innych działań marketingowych;
b) kancelariom prawnym świadczącym obsługę prawną Administratora, jeżeli powstanie zagadnienie prawne wymagające – w ocenie
Administratora – uzyskania wsparcia prawnego.

VI.
VII.

VIII.

Administrator informuje, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do
której należy Administrator, 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
prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań - procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej i rzetelnego zarządzania
ryzykiem podmiotów Grupy PKO Leasing S.A.

IX.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Administratora w związku z
roszczeniami mogącymi powstać ze stosunku prawnego łączącego Panią/Pana z Administratorem powstałego wobec wyrażenia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

X.

Administrator informuje, że przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Jest Pani/Pan
uprawniona(y) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na jej zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Prawa te może Pani/Pan zrealizować przesyłając stosowne żądanie:
a) listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk;
b) e- mailem pod adres: odo@masterlease.pl.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe.

XI.
XII.
XIII.

Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)
jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie polega
na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do analizy lub prognozy
osobistych preferencji w celu w oparciu o dane, które Administrator posiada, np. historię aktywności na stronach internetowych, wysłanych
do Administratora zapytań, historię obsługi. W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec profilowania, przesyłając go na
podane wyżej adresy. W takim przypadku Administrator nie będzie mógł informować Pani/Pana o najlepiej dopasowanej ofercie do
Pani/Pana preferencji.

Prime Car Management S.A.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870, Sąd
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Kapitał
zakładowy i kapitał wpłacony 23 817 680,00 zł

Futura Leasing S.A.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-10-27-454, KRS nr 0000069348, Sąd
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Kapitał
zakładowy i kapitał wpłacony 1 689 320,00 zł

Masterlease Sp. z o.o.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 584-26-99-948, KRS nr 0000362287, Sąd
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
Kapitał zakładowy 7 905 000,00 zł

MasterRent24 Sp. z o.o.
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 4
NIP 521-337-00-54, KRS nr 0000247010, Sąd
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
Kapitał zakładowy 2 850 000,00 zł

