
 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

W zakresie w jakim podlega Pani/Pan pod przepisy RODOi, informujemy, że: 

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D,  54-202 Wrocław), 
zwana dalej „EFL”, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych można kontaktować się z EFL pod następującym adresem e-mail: daneosobowe@efl.com.pl 

Z inspektorem ochrony danych w EFL można kontaktować się pod adresem e-mail: ochronadanych@efl.com.pl 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes 
realizowany przez EFL) w celu zapewnienia zgodności z prawem amerykańskim w zakresie nadzoru osób 
związanych z sankcjami międzynarodowymi OFACii. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie, w tym na profilowanie,  Pani/Pana danych 
osobowych, dokonane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy IT lub innych usług (przetwarzający w imieniu EFL) oraz Crédit 
Agricole Leasing & Factoring Société Anonyme z siedzibą w Montrouge oraz Credit Agricole S.A., które uczestniczą 
w powyższym przetwarzaniu. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez EFL 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). 

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana, jak również ze źródeł publicznie dostępnych (w tym 
rejestry urzędowe oraz strony WWW). 

Przetwarzać będziemy następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: imię, nazwisko, NIP, REGON, nazwa 
działalności, adres prowadzenia działalności. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od EFL, jako administratora danych: 

 dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  
 sprostowania  Pani/Pana danych osobowych,  
 usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
 ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,   
 przeniesienia Pani/Pana danych osobowych. 

W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu 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. 
 

i 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 
ii sankcje nakładane, zarządzane lub egzekwowane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA 

                                                           


