Jak przetwarzamy Twoje dane:
(Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679/UE z 27.04.2016 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)
1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
a)

w zakresie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskazanych w Regulaminie – takich jak:
udostępnianie informacji o Pojazdach lub finansowaniu VWFS, założenie i prowadzenie
Konta, obsługa Konta, logowanie, umożliwienie składania i przekazania do realizacji
Zamówienia, Newsletter (podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne skorzystania z
Usług):
 Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu –
Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 78224-63-563, REGON 301062169 (VGP); dane kontaktowe: daneosobowe@vw-group.pl

b)

w zakresie zawarcia i realizacji zawartej za pośrednictwem Sklepu ŠKODA umowy
rezerwacyjnej, co ma ostatecznie doprowadzić do sprzedaży Pojazdu z finansowaniem
dostarczonym przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, tj. do zawarcia
umowy leasingu z Klientem, której przedmiotem będzie wybrany przez Ciebie Pojazd
(podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy rezerwacyjnej),
współadministratorami danych są:
 VGP
 Wybrany przez Ciebie Autoryzowany Dealer marki ŠKODA (lista i dane adresowe
Dealerów oferujących Pojazdy w ramach Sklepu ŠKODA dostępna jest tutaj)
 Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-124),
Rondo ONZ 1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000490087, NIP 107-00-28-300, REGON 147043461 (VWL); dane kontaktowe: adres email: bok@vwfs.com

c)

w zakresie świadczenia Usług Finansującego, rozpatrzeniem Wniosku Leasingowego oraz
zawarciem Umowy Leasingu, administratorem danych jest:
 VWL

d)

w związku z korzystaniem z Pojazdu (po zawarciu umowy leasingu), współadministratorami
danych są:
 VGP
 wybrany przez Ciebie Autoryzowany Dealer marki ŠKODA (lista i dane adresowe
Dealerów oferujących Pojazdy w ramach Sklepu ŠKODA dostępna jest tutaj)

e)

w zakresie realizacji celów marketingowych – w przypadku wyrażenia przez Ciebie
dodatkowej zgody marketingowej, współadministratorami danych są (podanie danych jest

dobrowolne):
 VGP
 Centrala: ŠKODA AUTO a.s. z siedzibą Mladá Boleslav , tř. Václava Klementa 869, 293 01
Mladá Boleslav, Czechy, wpisanej do Rejestru Spółek prowadzonego przez Sąd Miejski w
Pradze w sekcji B akt nr 332.
W powyższych przypadkach współadministrowanie wynika z realizowania przez ww. podmioty
celów w zakresie wspólnych procesów lub wspólnych systemów IT w ramach sieci sprzedaży
produktów marki ŠKODA.
2. Jakie dane osobowe przetwarzane są przez poszczególnych administratorów?
a) Zakres danych przetwarzany przez VGP w ramach świadczenia Usług: imię, nazwisko,
numer telefonu, login (adres e-mail) i hasło, historia Zamówień i zawartych Umów
Rezerwacyjnych, historia przeglądanych Pojazdów, a w przypadku podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą, jeśli zostanie zawarta Umowa Rezerwacyjna dodatkowo: nazwa
firmy, NIP, Regon.
Podanie powyższych danych jest niezbędne w celu realizacji Usług.
W zakresie danych przetwarzanych w związku ze stosowaniem plików cookies (więcej w
Polityce cookies).
Dane dotyczące decyzji o udzielaniu finansowania przez VWL widoczne w ramach Konta
przetwarzane są przez VGP w imieniu VWL.
b) Zakres danych przetwarzanych przez współadministratorów (VGP, Wybranego przez Ciebie
Autoryzowanego Dealera marki ŠKODA oraz VWL) w zakresie realizacji zawartej za
pośrednictwem sklepu Umowy Rezerwacyjnej: imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz
korespondencyjne, dane o wybranym Pojeździe mającym być przedmiotem Umowy Leasingu,
informacja o wysokości składki ubezpieczenia Pojazdu, dane dotyczące warunków Umowy
Leasingu, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo:
nazwa firmy, NIP, Regon;
c) Zakres danych przetwarzanych przez VWL:
Twoje dane jako dane Użytkownika będą przetwarzane w celu złożenia wniosku
leasingowego, oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, a w
konsekwencji do podjęcia decyzji, czy zostanie z Tobą zawarta umowa leasingu, oraz zawarcia
umowy leasingu. VWL będzie przetwarzał następujące dane: imię, nazwisko, numer PESEL,
dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane o wybranym pojeździe mającym być
przedmiotem umowy leasingu, dane dotyczące warunków Umowy Leasingu, informacja o
wysokości składki ubezpieczenia Pojazdu, a w przypadku podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą dodatkowo: nazwa firmy, NIP, REGON.
O dodatkowe dane osobowe niezbędne do złożenia wniosku leasingowego zostaniesz
poproszony podczas wypełniania tego wniosku.
Twoje dane jako dane Osoby do kontaktu w imieniu klienta będą przetwarzane w celu
złożenia wniosku leasingowego oraz kontaktów z Tobą w związku ze złożonym wnioskiem
leasingowym. VWL będzie przetwarzał następujące dane: imię, nazwisko, dane kontaktowe;

d) Zakres danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Pojazdu: jeśli zawrzesz umowę o
finansowanie i będziesz korzystać z Pojazdu, będziemy przetwarzać Twoje dane jako osoby
korzystającej: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot.
ofert lub zapytań (także na naszych stronach internetowych), zamówień oraz zawartych
umów, nr VIN, dane dot. Pojazdu oraz generowane przez Pojazd, historia Pojazdu, dane
lokalizacyjne, dane dot. reklamacji, dane dot. finansowania produktów;
e) Zakres danych przetwarzany przez VGP i Centralę dla celów marketingowych: imię,
nazwisko, dane kontaktowe, dane zebrane o Twoich zapytaniach i zainteresowaniach,
ofertach, zamówieniach w ramach relacji biznesowej z VGP lub z Autoryzowanym Dealerem
marki ŠKODA;
f)

Zakres danych przetwarzany przez VGP w celu wysyłki Newsletter’a: adres email oraz imię i
nazwisko, jeśli je podasz żebyśmy mogli personalizować Newsletter;

3. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?
a) W związku ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, VGP będzie przetwarzać Twoje dane
osobowe:
 Twoje dane oraz tzw. dane eksploatacyjne będą przetwarzane przez VGP na potrzeby
realizacji umowy w związku z Usługami świadczonymi drogą elektroniczną, zapewnienia
funkcjonalności składania i obsługi Zamówień, przekazywania zamówienia do realizacji
przez Wybranego Autoryzowanego Dealera marki ŠKODA, umożliwienia utworzenia
i zarządzania Twoim Kontem, obsługi Konta i Twoich reklamacji, kontaktowania się z Tobą
w ramach tej obsługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 jeśli jesteś Osobą Uprawnioną do Kontaktu działającą w imieniu klienta – wówczas Twoje
dane osobowe przetwarzane będą w ramach uzasadnionego interesu polegającego na
możliwości bieżącego kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 dodatkowo Twoje dane będą przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu
VGP dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług świadczonych drogą
elektroniczną, przekazywania Wybranemu przez Ciebie Autoryzowanemu Dealerowi
marki ŠKODA zapytań i reklamacji w związku z zawartą Umową Rezerwacji, jeżeli taka
reklamacja zostanie skierowana do nas, oraz obsługi Twoich zgłoszeń, jeżeli nie mają one
bezpośredniego związku z realizacją umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej sklepu https://sklep.skodaauto.pl VGP gromadzi także informacje zawarte plikach cookies lub podobnych
technologiach w celu analizowania zachowań, lepszego dostosowania oferty produktów
lub usług oraz wyświetlania reklamy produktów lub usług marki w oparciu o Twoją
aktywność i zainteresowania w Internecie (więcej informacji w Polityce prywatności oraz
Polityce cookies).
b) W związku z Umową Rezerwacyjną:
Wybrany przez Ciebie Autoryzowany Dealer będzie przetwarzał Twoje dane w celach:

 realizacji zawartej za pośrednictwem Sklepu ŠKODA Umowy Rezerwacyjnej (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 udokumentowania wykonania umowy i realizacji ciążących na nim obowiązków
prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego, celnego i
dotyczących rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 jeśli jesteś Osobą Uprawnioną do Kontaktu działającą w imieniu klienta – wówczas Twoje
dane osobowe przetwarzane będą w ramach uzasadnionego interesu polegającego na
możliwości bieżącego kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
VGP oraz Wybrany przez Ciebie Autoryzowany Dealer będą przetwarzać Twoje dane w
celach:
 w celu badania jakości obsługi w ramach sieci dealerskiej, będącego realizacją naszego
prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w celach analitycznych i statystycznych - lepszego doboru produktów i usług do potrzeb
naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów
obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (w zakresie budowania profili
indywidualnych zobacz punkt e) poniżej), analizy finansowej VGP oraz sieci dealerskiej,
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
 w celu dokonywania rozliczeń wewnętrznych między VGP, Centralą oraz Wybranym
Autoryzowanym Dealerem oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania
wewnętrznego sieci sprzedaży, weryfikacji działalności Autoryzowanego Dealera
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
 w celu zarządzania procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalania standardów obsługi
klientów marki ŠKODA, zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w celu prowadzenia centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych, łączącej
dane z różnych systemów i źródeł, w tym realizacji Twoich praw, np. aktualizacji Twoich
danych, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
VWL będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu realizacji za pośrednictwem Sklepu
Umowy rezerwacyjnej, t.j. umożliwienia Tobie złożenia Wniosku Leasingowego. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 jeśli jesteś Użytkownikiem – niezbędność przetwarzania danych do zawarcia umowy
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 jeśli jesteś Osobą Uprawnioną do Kontaktu działającą w imieniu klienta – niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu VWL, jakim jest
umożliwienie osobie działającej w imieniu Klienta złożenie Wniosku Leasingowego
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

c) W związku ze świadczeniem Usług Finansującego, rozpatrzeniem Wniosku Leasingowego
oraz zawarciem Umowy Leasingu, VWL będzie przetwarzał Twoje dane osobowe:
 Jeśli jesteś Użytkownikiem – w celu złożenia Wniosku Leasingowego, rozpatrzeniem
Wniosku Leasingowego, w tym oceny Twojej zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka
kredytowego, podjęcia decyzji, czy zostanie z Tobą zawarta Umowa Leasingu, oraz
zawarcia Umowy Leasingu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO) oraz prawnie uzasadniony interes VWL (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). Uzasadnionym interesem VWL jest możliwość weryfikacji sytuacji ekonomicznej
klienta oraz oceny możliwości spłaty przyszłego zobowiązania celem ograniczenia ryzyka
kredytowego administratora, jak również możliwość przeciwdziałania nadużyciom na
szkodę administratora. Bez podania danych osobowych nie jest możliwa ocena zdolności
kredytowej oraz zawarcie Umowy Leasingu;
 Jeśli jesteś Osobą Uprawnioną do Kontaktu działającą w imieniu Klienta – wówczas Twoje
dane osobowe przetwarzane będą w celach złożenia Wniosku Leasingowego oraz
kontaktów z Tobą w związku ze złożonym Wnioskiem Leasingowym. VWL będzie
przetwarzał Twoje dane w ramach swojego uzasadnionego interesu polegającego na
możliwości bieżącego kontaktu w sprawach związanych ze złożonym wnioskiem o
finansowanie oraz zawarciem Umowy Leasingu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
d) W związku z korzystaniem z Pojazdu VGP oraz Wybrany przez Ciebie Autoryzowany Dealer
marki ŠKODA
 w celu wykonania i na podstawie udzielonej gwarancji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b
RODO);
 w celu obsługi roszczeń gwarancyjnych, reklamacyjnych, obsługi i rozliczenia zgłoszonych
uszkodzeń, usterek technicznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 jeśli jesteś pracownikiem lub osobą kontaktową w imieniu klienta - wówczas Twoje dane
osobowe przetwarzane będą w ramach uzasadnionego interesu polegającego na
możliwości bieżącego kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 w celu realizacji akcji przywoławczych oraz wykonywania obowiązków związanych z
bezpieczeństwem produktu, ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązku
wynikającego z przepisów prawa oraz ochrony Twoich żywotnych interesów lub
żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO);
 w celu badania jakości obsługi w ramach sieci dealerskiej, będącego realizacją naszego
prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 realizacji obsługi posprzedażowej polegającej na utrzymywaniu relacji związanej z
użytkowaniem samochodu marki ŠKODA, będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w celach analitycznych i statystycznych - lepszego doboru produktów i usług do potrzeb
naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów

obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (w zakresie budowania profili
indywidualnych zobacz punkt d) poniżej), analizy finansowej VGP oraz sieci dealerskiej,
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
 w celu dokonywania rozliczeń wewnętrznych między VGP, Centralą oraz Wybranym
Autoryzowanym Dealerem oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania
wewnętrznego sieci sprzedaży, weryfikacji działalności Autoryzowanego Dealera
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
 w celu zarządzania procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalania standardów obsługi
klientów marki ŠKODA, zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w celu prowadzenia centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych, łączącej
dane z różnych systemów i źródeł, w tym realizacji Twoich praw, np. aktualizacji Twoich
danych, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO);
e) Jeśli wyrazisz dodatkowe zgody marketingowe na przyszłość, to VGP oraz Centrala mogą
wykorzystywać podane przez Ciebie dane na podstawie Twojej zgody w celach (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 oferowania Tobie produktów i usług marki ŠKODA oraz akcesoriów, produktów i usług
motoryzacyjnych powiązanych z marką ŠKODA na podstawie Twojej zgody (marketing); w
oparciu o Twoją zgodę VGP może przesyłać informacje handlowe i marketingowe
wybranym przez Ciebie sposobem komunikacji;
 dobierania ofert produktów i usług marki ŠKODA oraz akcesoriów, produktów i usług
motoryzacyjnych powiązanych z marką ŠKODA pod kątem Twoich potrzeb,
zainteresowania, profilu – tj. w celu profilowania, w tym także z wykorzystaniem
procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie
udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez VGP,
Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego, stron
internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest
dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi, w
oparciu o Twoją zgodę. Jeśli w jakimś zakresie skierowana do Ciebie reklama lub oferta nie
odpowiada Twoim potrzebom lub zainteresowaniom, bądź powinniśmy uwzględnić inne
czynniki, skontaktuj się z nami;
 realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta,
zainteresowania marką, produktami i usługami marki ŠKODA
oraz w ramach uzasadnionego interesu VGP oraz Centrali, wykorzystamy Twoje dane w
celach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami;
 analitycznych i statystycznych, dokonywania rozliczeń wewnętrznych między VGP,
Centralą oraz Autoryzowanym Dealerem / Autoryzowanym Partnerem Serwisowym oraz
prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego, weryfikacji

działalności Autoryzowanego Dealera / Autoryzowanego Partnera Serwisowego, będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
 w celu prowadzenia centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych, łączącej
dane z różnych systemów i źródeł, w tym realizacji Twoich praw, np. aktualizacji Twoich
danych, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.
f) Jeśli zapiszesz się na Newsletter, VGP wykorzysta Twój adres e-mail w celach:
 wysyłania Newslettera zawierającego w/w informacje handlowe i marketingowe na
podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w zakresie obsługi subskrypcji
Newslettera, możliwych w tym zakresie reklamacji (tj. w ramach umowy o świadczenie
usługi drogą elektroniczną) oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi
świadczonej drogą elektroniczną w ramach uzasadnionego interesu VGP (podstawa z art.
6 ust. 1 lit. f RODO);
 archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych
klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi,
budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 w celu realizacji Twoich praw i reklamacji, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy
subskrybentów; będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

1.

W jaki sposób możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD)?
a) Możesz skontaktować się z IOD VGP poprzez adres e-mail: iod@vw-group.pl, a także
pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul.
Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD” (także dla Centrali); Możesz skontaktować się IOD
Wybranego przez Ciebie Autoryzowanym Dealera marki ŠKODA bezpośrednio.
b) W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez VWL – możesz skontaktować się z
IOD VWL poprzez adres e-mail: IOD_VWL@vwfs.com, a także pisemnie na adres Volkswagen
Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1;
c) Możesz skontaktować się także z pozostałymi Administratorami bezpośrednio.

2.

Odbiorcy danych:
Odbiorcami Twoich danych osobowych: Wybrany przez Ciebie Autoryzowany Dealer marki
ŠKODA, który będzie stroną zarówno umowy rezerwacyjnej zawartej za pośrednictwem Sklepu
ŠKODA jak i umowy sprzedaży z VWL, VWL.
Wybrany Sprzedawca może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom realizującym płatności
on-line oraz zakładowi ubezpieczeń.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być także: firmy świadczące usługi na nasze
zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w
zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy
wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy, doradcy, a w zakresie celu
marketingowego także Autoryzowani Dealerzy oraz Autoryzowani Partnerzy Serwisowi marki
ŠKODA, których aktualna lista i dane kontaktowe znajdują się na stronie https://sklep.skodaauto.pl/znajdz-dealera.
Odbiorcami danych mogą być spółki z grupy, w tym Volkswagen AG, Centrala.
Odbiorcami danych osobowych, których administratorem jest VWL, mogą być podmioty
przetwarzające dane na zlecenie VWL, m.in. Dealerzy, VGP oraz dostawcy systemów
informatycznych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Odbiorcami danych mogą
być również podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa (organy
nadzorcze), jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu VWL (Volkswagen Leasing
GmbH, VGP).
3.

Okres przechowywania danych:
W zakresie prowadzenia Konta i historii Zamówień Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas
korzystania z tych Usług oraz po ich zaprzestaniu do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu
świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną lub roszczeń związanych z przetwarzaniem
danych osobowych.
Jeśli wyraziłeś swoją zgodę, to Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach
marketingowych przez okres, w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej
niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody.
W przypadku subskrypcji Newslettera Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu
rezygnacji z subskrypcji.
Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez
Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Wybrany przez Ciebie Autoryzowany Dealer będzie przetwarzał Twoje dane osobowe do chwili
przedawnienia roszczeń związanych z wykonaną Umową Rezerwacyjną. W wypadku, gdy nie
dojdzie do zawarcia umowy do chwili przedawnienia roszczeń z tego tytułu lub roszczeń
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
W związku z korzystaniem z Pojazdu Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres, w
którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 12 lat+1 rok od końca roku,
w którym umowa została wykonana, w tym 12 lat to najdłuższy możliwy okres realizacji roszczeń
z gwarancji, plus dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili,

problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia
danych dla umów kończących się w danym roku. W przypadku specjalnych akcji serwisowych
możemy przetwarzać przez ww. okres 10 lat licząc od końca roku, w którym umowa została
wykonana.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na uzasadnionym interesie przez okres ważności
tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż
10 lat.
Jeśli nie dojdzie do zawarcia Umowy Leasingu, VWL będzie przetwarzał Twoje dane osobowe:
 przez okres 6 miesięcy liczony od daty wydania negatywnej decyzji leasingowej;
 do momentu ważności pozytywnej decyzji leasingowej.
Jeśli dojdzie do zawarcia Umowy Leasingu, VWL będzie przetwarzał Twoje dane jako Użytkownika
maksymalnie przez okres 7 lat licząc od zakończenia Umowy Leasingu, natomiast jako Osoby
uprawnionej do Kontaktu w imieniu Klienta przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania
Umowy Leasingu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej
Umowy Leasingu.
Szczegółowa informacja na temat okresów przetwarzania danych osobowych wskazana jest we
Wniosku Leasingowym.
4.

Pouczenie o prawach:
Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jeśli udzieliłeś zgody także prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej
www.vw-group.pl/pl/prywatnosc lub u Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego marki ŠKODA; w przypadku Newslettera możesz zrezygnować z otrzymywania
Newslettera i wycofać zgody aktywując link znajdujący się w stopce każdego Newslettera;
cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa
m.in. przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl; możesz skontaktować się także
z pozostałymi Administratorami bezpośrednio. VGP i Wybrany przez Ciebie Autoryzowany Dealer
marki ŠKODA będą we własnym zakresie odpowiedzialni za realizację praw podmiotów danych
we własnych procesach lub własnych systemach IT.
Jeśli chciałbyś cofnąć swoją zgodę lub wyrazić sprzeciw w zakresie korzystania przez nas z cookies
lub podobnych technologii należy przede wszystkich dokonać zmian ustawień przeglądarki
(więcej w naszej Polityce prywatności oraz Polityce cookies).
W zakresie, w jakim VWL jest administratorem Twoich danych osobowych, masz prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w
celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, a także w celach kontaktowania
się z Tobą jako Osobą do Kontaktu w imieniu Klienta przez VWL. W celu realizacji powyższych
praw, możesz skontaktować się z VWL lub inspektorem ochrony danych VWL.

5.

Prawo do wniesienia sprzeciwu:
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami
opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim
przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie
wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy,
które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w każdym momencie i bez względu na
przyczynę (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu).

6.

Prawo do skargi:
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.

Źródło pochodzenia danych:
Dane udostępnianie przez Ciebie lub Osobę Uprawnioną do Kontaktu podczas zakładania konta
lub w związku ze złożeniem zamówienia, dane zebrane przez VGP, Wybranego przez Ciebie
Autoryzowanego Dealera, VWL.

8.

Polityki prywatności i cookies:
Treść Polityki prywatności i cookies:


VGP: Polityka prywatności oraz Polityka cookies



VWL: Polityka prywatności oraz Polityka cookies

