
Dbamy o bezpieczeństwo
Twoich danych

Jak przetwarzane są Państwa dane osobowe w IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Dla Klientów aktywnych:

Dla Klientów nieaktywnych i potencjalnych Klientów:

Wypełniając obowiązek prawny nałożony na IMPULS - LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212 A, przez 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 (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:

a) realizacji zawartej z ILPOL umowy, w tym zarządzania ryzykiem, oceny zdolności finansowej, ryzyka finansowania, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień
w spłacie w trakcie trwania umowy jak i  po jej wygaśnięciu, w tym z wykorzystaniem profilowania (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1 lit. a) 
Rozporządzenia – na podstawie dobrowolnej zgody)b) b) Rozporządzenia);
b)  na potrzeby wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – przetwarzanie danych jest niezbędne do 
realizacji obowiązków ciążących na ILPOL, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości);
c)  realizacji ciążących na ILPOL obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. 2018 poz. 723 i 1075) (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia - przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na ILPOL, 
wynikających z ww. ustawy),
d)  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym dochodzenia należności (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie danych jest niezbędne dla 
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ILPOL w postaci możliwości ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami);
e)  realizacji uprawnień reklamacyjnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie danych 
jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ILPOL, którymi jest możliwość rozpatrzenia reklamacji);
f)  administracyjnych ILPOL, w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnątrz ILPOL, a także do spółki będącej właścicielem ILPOL, tj. IMPULS-LEASING 
International GmbH oraz do Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft (S.A.) (dalej „RLBOÖ”) z siedzibą 4020 Linz, Europaplatz 1a, Österreich, 
oraz podmiotów zależnych i stowarzyszonych z RLBOÖ (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ILPOL w postaci możliwości stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności),
g)  kierowania do Klientów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów lub usług własnych ILPOL lub produktów lub usług podmiotów, których 
usługi lub produkty są oferowane za pośrednictwem ILPOL, w tym przesyłania informacji handlowych, w zakresie, w jakim Klient udzielił zgody (art. 6 ust. 1 lit. 
a) Rozporządzenia),
h)  kontaktu w związku  z zawarciem oraz kontynuacją umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie danych 
jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ILPOL w postaci zabezpieczenia i zapewnienia ciągłości ubezpieczenia 
przedmiotu leasingu).

Administratorem Danych Osobowych jest IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212 A (dalej jako „ILPOL”), telefon 
kontaktowy +48 22 381 00 00. 
W ILPOL został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przy pomocy poniższego adresu email: iod@impuls-leasing.pl.

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej

ILPOL przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

a) do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. rozpatrzenia wniosku finansowego, zarządzania ryzykiem, oceny zdolności 
finansowej, ryzyka finansowania, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w spłacie w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu, zbadania zdolności 
kredytowej, w tym z wykorzystaniem profilowania i ważności oferty finansowej (art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – na 
podstawie dobrowolnej zgody);
 b)  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym dochodzenia należności (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie danych jest niezbędne dla 
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ILPOL w postaci możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
c)  realizacji uprawnień reklamacyjnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie danych 
jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ILPOL w postaci możliwości rozpatrzenia reklamacji);
d)  administracyjnych ILPOL, w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnątrz ILPOL, a także do spółki będącej właścicielem ILPOL, tj. IMPULS-LEASING 
International GmbH oraz do Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft (S.A.) (dalej „RLBOÖ”) z siedzibą 4020 Linz, Europaplatz 1a, Österreich, 
oraz podmiotów zależnych i stowarzyszonych z RLBOÖ (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ILPOL w postaci możliwości stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności), 
e)  kierowania do Klientów nieaktywnych lub potencjalnych Klientów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów lub usług własnych ILPOL lub 
produktów lub usług podmiotów, których usługi lub produkty są oferowane za pośrednictwem ILPOL, w tym przesyłania informacji handlowych, w zakresie,
w jakim Klient nieaktywny lub potencjalny Klient udzielił zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

Dbając o bezpieczeństwo danych naszych Klientów zapewniamy, że:
przestrzegamy obowiązującego prawa,

utrzymujemy wysokie standardy i środki ochrony danych osobowych, 
gwarantujemy wysoki poziom poufności i bezpieczeństwa powierzanych nam danych.



Dla Kontrahentów:

Dla Przedstawicieli klientów, klientów nieaktywnych, potencjalnych klientów oraz Przedstawicieli kontrahentów
(tj. osób reprezentujących ww. osoby lub podmioty, ich pracowników i współpracowników):

Dla Poręczycieli wekslowych:

Dla Beneficjentów Rzeczywistych i Head'ów:

a)  zawarcia pomiędzy ILPOL a Kontrahentem umowy i jej wykonywania (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania 
umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b)  wystawienia faktur, dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest 
niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ILPOL, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów 
prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości);
c)  administracyjnych ILPOL, w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnątrz ILPOL, a także do spółki będącej właścicielem ILPOL, tj. IMPULS-LEASING 
International GmbH oraz do Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft (S.A.) (dalej „RLBOÖ”) z siedzibą 4020 Linz, Europaplatz 1a, Österreich, 
oraz podmiotów zależnych i stowarzyszonych z RLBOÖ (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ILPOL w postaci możliwości stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności), 
d)  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami pomiędzy Kontrahentem a ILPOL (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez IIPOL w postaci możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),
e)  kierowania do Kontrahentów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów lub usług własnych ILPOL lub produktów lub usług podmiotów, których 
usługi lub produkty są oferowane za pośrednictwem ILPOL, w tym przesyłania informacji handlowych, w zakresie, w jakim Kontrahent udzielił zgody (art. 6 
ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

a)  podjęcia czynności na żądanie danej osoby przed zawarciem umowy lub zawarcia umowy pomiędzy klientem lub kontrahentem a ILPOL i jej wykonywania, 
a w szczególności weryfikacji umocowania osoby zawierającej umowę z ILPOL w imieniu klienta lub kontrahenta, ewentualnie dokonującej innej czynności 
prawnej lub faktycznej w imieniu klienta lub kontrahenta, oraz kontaktu z osobami wskazanymi jako osoby kontaktowe w związku z wykonywaniem umowy 
(art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędna dla realizacji celów wynikających z  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 
ILPOL oraz klienta lub kontrahenta, którym jest umożliwienie ILPOL oraz klientowi lub kontrahentowi sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz 
umożliwienie ILPOL weryfikacji umocowania osoby zawierającej umowę z ILPOL w imieniu klienta lub kontrahenta);
b)  dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – przetwarzanie danych jest niezbędne dla 
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ILPOL, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa 
podatkowego oraz przepisów o rachunkowości);
c)  administracyjnych ILPOL, w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnątrz ILPOL, a także do spółki będącej właścicielem ILPOL, tj. IMPULS-LEASING 
International GmbH oraz do Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft (S.A.) (dalej „RLBOÖ”) z siedzibą 4020 Linz, Europaplatz 1a, Österreich, 
oraz podmiotów zależnych i stowarzyszonych z RLBOÖ (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ILPOL w postaci możliwości stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności), 
d)  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami pomiędzy klientem lub kontrahentem a ILPOL (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ILPOL w postaci możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami),
e)  kierowania do Przedstawicieli marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów lub usług własnych ILPOL lub produktów lub usług podmiotów, 
których usługi lub produkty są oferowane za pośrednictwem ILPOL, w tym przesyłania informacji handlowych, na podane przez Przedstawiciela dane 
kontaktowe, w zakresie, w jakim Przedstawiciel udzielił zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

a)  podjęcia działań przed udzieleniem poręczenia wekslowego, a następnie realizacji stosunku poręczenia wekslowego, w tym zarządzania ryzykiem, oceny 
zdolności finansowej, ryzyka finansowania (także z wykorzystaniem profilowania), w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w spłacie w trakcie trwania umowy jak 
i po jej wygaśnięciu (art. 6 ust 1 lit. a) i b) Rozporządzenia – tj. na podstawie zgody oraz w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy);
b)  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez ILPOL w postaci możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),
c)  administracyjnych ILPOL, w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnątrz ILPOL, a także do spółki będącej właścicielem ILPOL, tj. IMPULS-LEASING 
International GmbH  oraz do Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft (S.A.) (dalej „RLBOÖ”) z siedzibą 4020 Linz, Europaplatz 1a, Österreich, 
oraz podmiotów zależnych i stowarzyszonych z RLBOÖ (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ILPOL w postaci możliwości stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności), 

a)  wykonania przez ILPOL obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 
U. 2018 poz. 723 i 1075) (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia).

Dla Spadkobierców:

a)  zawarcia i realizacji porozumienia (art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy);
b)  na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia – przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania 
obowiązków prawnych ciążących na ILPOL, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości);
c)  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez ILPOL w postaci możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),

Oświadczenia PEP:

a)  zawarcia i realizacji porozumienia (art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy);
b)  na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia – przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania 
obowiązków prawnych ciążących na ILPOL, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości);
c)  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez ILPOL w postaci możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami),

a)  prawidłowej realizacji umowy leasingu oraz kontroli nad tym, w czyim posiadaniu znajduje się przedmiot leasingu (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia – 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ILPOL w postaci możliwości kontroli 
wykonywania umowy leasingu i przedmiotu leasingu);
b)  do realizacji ciążących na ILPOL obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia),
c)  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez ILPOL w postaci możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

Dla Użytkowników PL:



Dla Małżonków wyrażających zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez leasingobiorcę:

a)  zebrania i udokumentowania zgody Małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez leasingobiorcę oraz zbadania kondycji finansowej (art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia) - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ILPOL w postaci zabezpieczenia 
spłaty zobowiązania zaciągniętego przez leasingobiorcę i możliwości zaspokojenia roszczeń z majątku wspólnego małżonków),
b)  podejmowania  czynności  w  związku  z  przeciwdziałaniem  przestępstwom  gospodarczym (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) – przetwarzanie jest 
niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ILPOL w postaci możliwość przeciwdziałania i ścigania przestępstw 
popełnianych na szkodę administratora),
c)  realizacji ciążących na ILPOL obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. 2018 poz. 723 i 1075 ze zm.) (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia - przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na ILPOL, 
wynikających z ww. ustawy),
d)  ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających ze zobowiązania zaciągniętego przez Pani/Pana małżonka (art. 6 ust. 1 lit f)  RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ILPOL w postaci możliwości ustalenia, dochodzenia
i obrony roszczeń),
e)  administracyjnych ILPOL, w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnątrz ILPOL, a także do spółki będącej właścicielem ILPOL, tj. IMPULS-LEASING 
International GmbH  oraz do Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft (S.A.) (dalej „RLBOÖ”) z siedzibą 4020 Linz, Europaplatz 1a, Österreich, 
oraz podmiotów zależnych i stowarzyszonych z RLBOÖ (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ILPOL, którymi jest możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności). 

Dla osób kontaktujących się z ILPOL za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą mailową:

a)  umożliwienia kontaktu mailowego z ILPOL lub komunikacji z osobą, której dane dotyczą, w związku z wiadomością przesłaną za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub formularza kontaktowego, w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, 
kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ILPOL w postaci udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie
i komunikacji z osobą zwracającą się do ILPOL),
b)  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów ILPOL w postaci możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), 
c)  kierowania marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów lub usług własnych ILPOL lub produktów lub usług podmiotów, których usługi lub 
produkty są oferowane za pośrednictwem ILPOL, w tym przesyłania informacji handlowych, na podane przez daną osobę dane kontaktowe, w zakresie,
w jakim osoba ta udzieliła zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

Źródło pozyskania danych osobowych:

ILPOL zazwyczaj przetwarza dane osobowe, które pozyskał bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy ILPOL 
przetwarza dane pozyskane ze źródeł trzecich, tj.:
a)  w przypadku Przedstawicieli ILPOL może otrzymać ich dane osobowe od klientów lub kontrahentów reprezentowanych przez Przedstawicieli,
b)  w przypadku Beneficjentów Rzeczywistych ILPOL może otrzymać ich dane od podmiotu, z którym Beneficjent Rzeczywisty jest związany,
c)  polecenia przez klientów ILPOL w ramach prowadzonych akcji promocyjnych,
d)  otrzymania danych osobowych od dealerów, dostawców lub pośredników, którzy przekazują dane kontaktowe do ILPOL na prośbę danej osoby.

Kategorie przetwarzanych danych dotyczących osób, których dane ILPOL pozyskał ze źródła trzeciego

ILPOL przetwarza następujące kategorie danych osobowych osób, których dane pozyskał ze źródła trzeciego:
a)  w przypadku Przedstawicieli: dane identyfikacyjne, służbowe dane kontaktowe, informacje dotyczące podmiotu reprezentowanego przez 
Przedstawiciela, rodzaju umocowania Przedstawiciela, nazwa stanowiska/funkcji pełnionej przez Przedstawiciela,
b)  w przypadku Beneficjentów Rzeczywistych: dane identyfikacyjne, państwo zamieszkania, informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach 
przysługujących Beneficjentowi Rzeczywistemu.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych osobowych

Co do zasady podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, w których dane są zbierane, np. bez podania 
danych osobowych:
a)  niemożliwe będzie zawarcie i wykonywanie umowy,
b)  niemożliwy będzie kontakt z Państwem, w tym przesyłanie informacji marketingowych, które Państwa interesują.
W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie określonych danych osobowych jest obowiązkiem ILPOL, nałożonym na Spółkę na podstawie przepisów prawa 
(np. w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), podanie danych osobowych jest 
obowiązkowe, a brak ich podania będzie wiązał się z brakiem możliwości nawiązania stosunku prawnego z osobą, która nie poda w takiej sytuacji swoich 
danych. Komu udostępniane są Państwa dane osobowe
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przetwarzane dane w celach 
wskazanych powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom tj.:
a)  Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
b)  Związkowi Banków Polskich,
c)  IMPULS-LEASING International GmbH,
d)  RLBOÖ oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z RLBOÖ,
e)  Nabywcom wierzytelności,
f)  Podmiotom, z którymi ILPOL ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi IT, , księgowe, prawne, 
administracyjne, , pocztowe, kurierskie, marketingowe (graficzne). Dane osobowe są ujawniane pracownikom i współpracownikom Spółki, jak też 
podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadach zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe są również ujawniane 
podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.



Przez jaki okres przetwarzane będą Państwa dane osobowe 

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że Państwa dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, tj.:
a)  rozpatrzenia wniosku finansowego, zbadania zdolności kredytowej (w tym z wykorzystaniem profilowania) i ważności oferty finansowej - przetwarzane 
będą do momentu wydania decyzji oraz ważności oferty finansowej;
b)  realizacji umowy - będą przetwarzane aż do czasu zakończenia umowy, a następnie do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń, o których mowa 
w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo wekslowe;
c)  wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego,
w którym wystawiono dokument finansowy;
d)  zarządzania ryzykiem, oceny zdolności finansowej (w tym z wykorzystaniem profilowania), ryzyka finansowania, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w 
spłacie w trakcie trwania umowy jak i  po jej wygaśnięciu - przetwarzane będą przez okres ważności decyzji kredytowej, tj. 1 roku liczonego od daty wydania 
decyzji. W niektórych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu do 5 lat od dnia dokonania oceny zdolności finansowej;
e)  dochodzenia należności - przetwarzane do czasu przedawnienia się ew. roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo wekslowe;    
f)  realizacji uprawnień reklamacyjnych - przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonaniu umowy;      
g)  realizacji ciążących na ILPOL obowiązków wynikających z przepisów prawa – do czasu wypełnienia nałożonych obowiązków przez ILPOL;
h)  administracyjnych – będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów ILPOL lub do czasu wniesienia przez Państwa 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
i)  prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa 
wyrażonej zgody.                                                                                                                                                                                                                                            

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przysługuje Państwu:
a)  prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia,
b)  prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia, 
c)  prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia (w przypadku, gdy przetwarzanie danych ma miejsce na podstawie zgody lub umowy 
oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany), 
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia, 
e)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia),
f)  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 
przepisy Rozporządzenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przetwarzanie Państwa danych 
osobowych w celu zarządzania ryzykiem, oceny zdolności finansowej, ryzyka finansowania, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w spłacie w trakcie trwania 
umowy, jak i po jej wygaśnięciu, może odbywać się w sposób zautomatyzowany w przypadku:
a)  oceny zdolności finansowej na potrzeby zawarcia umowy. 
Ocena przeprowadzana jest na podstawie informacji przekazanych przez Państwa we wniosku i dokumentach finansowych w oparciu o zestaw reguł
i algorytmów niezbędnych do zbadania zdolności finansowej. Skutkiem dokonania oceny jest analiza zdolności finansowej, na podstawie której wyrażana 
jest m. in. zgoda na zawarcie umowy lub odmowa zawarcia umowy. Na wyżej opisaną decyzję będą miały wpływ m. in. wysokość zaangażowania 
finansowego, kultura płatnicza, okres prowadzenia przedsiębiorstwa, zadłużenie w innych instytucjach finansowych;
b)  oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. 
Ocena przeprowadzana jest na podstawie danych zawartych w przedstawionych przez Państwa dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, 
geograficzne, behawioralne). Skutkiem dokonania oceny jest zautomatyzowane zakwalifikowanie Państwa do grupy ryzyka prania brudnych pieniędzy
i finansowania terroryzmu. Kwalifikacja do ww. grupy ryzyka może skutkować nienawiązaniem relacji biznesowych. 
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG)
Na chwilę obecną IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych poza EOG. W przypadku, gdy IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. 
zdecyduje się na przekazywanie danych poza EOG na pewno uczyni to w granicach przewidzianych prawem. O przekazywaniu danych osobowych poza EOG 
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Państwa bezpośrednio, przed rozpoczęciem przekazywania danych osobowych poza EOG 
oraz za pośrednictwem strony internetowej www.impuls-leasing.pl. 


