
W zakresie, w jakim podlega Pan/Pani pod przepisy RODO, informujemy, że: 
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „EFL” (adres: ul. Legnicka 48, bud. C-
D,  54-202 Wrocław) jest administratorem danych osobowych podanych przez Pana/Panią w niniejszym 
zgłoszeniu. 
 
EFL podaje następujące dane do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: 
daneosobowe@efl.com.pl 
Z inspektorem ochrony danych w EFL można kontaktować się pod adresem e-mail: ochronadanych@efl.com.pl 
 
Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane: 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, jeśli jest Pan/Pani klientem EFL; 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu rozpatrzenia złożonego przez Pana/Panią zgłoszenia, gdy nie jest 
Pan/Pani klientem EFL. 
 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w zakresie zawarcia lub wykonania umowy 
leasingu, podmioty zajmujące się dochodzeniem należności, a także dostawcy IT lub innych usług (przetwarzający 
w imieniu EFL). W zakresie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa odbiorcami danych mogą być także 
inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych, w tym banki lub inne instytucje (w 
szczególności finansowe lub pożyczkowe). 
 
Podane dane osobowe będą przechowywane przez EFL przez okres związany z przedawnieniem dochodzonych 
przez Pana/Panią roszczeń, a jeżeli jest Pan/Pani klientem EFL – przez okres obowiązywania umowy leasingu, a 
następnie przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z realizacją obowiązków prawnych (czyli 
przez okres 6 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). 
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi EFL udzielenie 
odpowiedzi na złożone zgłoszenie. 
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od EFL, jako administratora danych: 

 dostępu do Pana/Pani danych osobowych,  

 sprostowania  Pana/Pani danych osobowych,  

 usunięcia Pana/Pani danych osobowych, 

 ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,   

 przeniesienia Pana/Pani danych osobowych 
 

W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, 
przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do: 

 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie lub 

 innego organu nadzorczego w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca 
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
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