INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
CZĘŚĆ A
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wnioskodawcę jest VFS Usługi Finansowe Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (dalej: VFS). Podpisując zgodę, wniosek o finansowanie lub umowę z VFS dotyczącą
finansowania lub umowę dotyczącą innych powiązanych usług (dalej: "Umowa z VFS"), potwierdzasz i/lub wyrażasz
zgodę na:

1)

przetwarzanie Twoich danych osobowych i danych osobowych osób reprezentujących Cię w związku z
wykonywaniem Umowy z VFS, przekazanych przez Ciebie lub osoby trzecie;

2)

przetwarzanie danych pojazdu lub danych telematycznych uzyskanych z pojazdu (-ów), który(-e) jest/są Twoją
własnością, które posiadasz lub używasz i które są przez nas finansowane (lub w odniesieniu do których
chcesz uzyskać od nas finansowanie), niezależnie od tego, czy uzyskaliśmy je bezpośrednio, czy za
pośrednictwem stron trzecich (w Grupie Volvo lub poza nią)

3)

przekazywanie danych wskazanych powyżej do podmiotów powiązanych z VFS i stron trzecich świadczących
dla VFS usługi, takie jak usługi informatyczne, usługi dostarczania poczty, księgowość, doradztwo prawne i
inne podobne usługi (dalej: "Odbierający Dane"),

- w celach szczegółowo opisanych w Części B, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. zawarcia i/lub wykonania
Umowy z VFS i/lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu.
W przypadku przekazywania danych osobowych poza Unię Europejską, VFS podejmuje wszelkie uzasadnione starania
aby zapewnić, że Odbierający Dane stosuje odpowiednie zabezpieczenia w zakresie wymaganym przez obowiązujące
przepisy prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia bądź wykonania umowy pomiędzy Tobą i
VFS. Nie podanie danych osobowych może prowadzić do braku możliwości zawarcia umowy, niemożności jej
wykonania lub do jej rozwiązania. Ogólne informacje na temat ochrony prywatności, w tym dane kontaktowe do
Inspektora Ochrony Danych Osobowych można znaleźć na stronie internetowej https://www.vfsco.pl/pl-pl/aboutus/data-privacy.html

CZĘŚĆ B
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Możemy przetwarzać, udostępniać lub przekazywać całość lub część Twoich danych do Odbierającego Dane, na
podstawie Twojej uprzedniej zgody i/lub naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj.:
1)

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – do oceny, czy zaoferować, rozszerzyć lub zmodyfikować zgłoszone
żądanie finansowania zgodnie z wewnętrznymi dyrektywami VFS (dalej: "Decyzja Kredytowa"), w tym m.in.,
przetwarzania w związku z analizą ryzyka, w celu usprawnienia wydawania Decyzji Kredytowych. Decyzje
Kredytowe mogą również obejmować przetwarzanie lub przesyłanie danych w celu opracowania, oferowania,
rozszerzenia lub modyfikacji produktów lub usług finansowych, które odpowiadają Twoim potrzebom (w tym
umów opartych na użytkowaniu, umów na usługi i na konserwację, rozwiązań płatniczych oraz świadczenia
usług związanych z ubezpieczeniem).

2)

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do przetwarzania całości lub części danych dotyczących pojazdu lub
danych telematycznych generowanych przez pojazd (-y), będące przedmiotem Umowy z VFS, zgodnie z
prawnie uzasadnionym interesem VFS, niezależnie od tego, czy zostały wysłane bezpośrednio do nas, czy
też otrzymane od innej firmy z Grupy Volvo, odpowiednio:

a)

w zakresie danych o lokalizacji GPS do użytku w pojazdach śledzących lub "geofencing" w celu:

b)

i.

kontroli postanowień Umowy z VFS (finansowanie hurtowe / dealerskie),

ii.

przejęcia i odzyskania pojazdu,

iii.

sprawdzenia zgodności z umownymi ograniczeniami dotyczącymi użytkowania pojazdu na
danym terytorium oraz określenia aktualnej wartości rynkowej pojazdu;

w zakresie umów opartych na użytkowaniu, w celu:
i.

wykorzystania odczytów czasu, przebiegu lub innych odczytów licznika kilometrów dla celów
Umowy z VFS "power by kilometer" lub "power by the hour" lub określonych warunków zwrotu
pojazdu,

ii.

wykorzystania telematyki do pomocy w zarządzaniu flotą.

c)

wykorzystania telematyki, do potwierdzenia, że wymagana konserwacja i serwisowanie odbywa się przez
cały okres finansowania, zgodnie z ustalonymi warunkami Umowy z VFS oraz do określenia aktualnej
wartości rynkowej pojazdu, do oferowania usług i produktów ubezpieczeniowych związanych z
przedmiotem finansowania;

d)

wykorzystania danych GPS, aby lepiej zrozumieć działania operacyjne klienta w ramach ubezpieczeń
kredytowych;

e)

analityki danych, która pomaga nam lepiej przewidywać potrzeby handlowe i zastępcze usługi, a także
aktywnie wspierać potrzeby biznesowe naszych klientów.

3)

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - z chwilą gdy finansowanie zostało przyznane lub w związku z
jakimkolwiek planowanym finansowaniem, VFS uprawniony jest do sprzedaży jakichkolwiek udziałów w takim
finansowaniu i związanych z nim przyszłych należności osobom trzecim. Dokonując oceny takich decyzji,
całość lub część danych Klienta może zostać ujawniona Odbierającemu Dane zgodnie z tym jak to jest
wymagane przez wewnętrzne dyrektywy dot. rynków kapitałowych;

4)

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu rozszerzenia zakresu produktów i usług, które możemy
zaoferować Tobie lub sposobu ich dostarczenia, możemy przekazać całą lub dowolną część Twoich danych
(jak opisano powyżej) stronie trzeciej, która jest potencjalną firmą partnerem lub naszym faktycznym
usługodawcą / dostawcą usług outsourcingowych.

5)

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w przypadku gdy finansowanie nie zostało udzielone z jakiegokolwiek
powodu, VFS lub nasz partner biznesowy może skontaktować się z Tobą bezpośrednio w celu
przeprowadzenia analizy „Utraconej oferty” oraz otrzymania Twojej opinii w związku z naszą konkurencyjną
ofertą.
W odniesieniu do danych dotyczących pojazdu i telematyki, gdzie Ty sam nie jesteś kierowcą pojazdu (-ów),
podpisując wniosek o finansowanie zobowiązujesz się zawiadomić o powyższych warunkach osoby, które
mogą występować jako kierowcy pojazdu (ów) w trakcie trwania Umowy z VFS oraz do właściwego zapoznania
się przez te osoby z treścią takiego dokumentu. Aby pomóc w tym procesie, przygotowaliśmy i załączyliśmy
dla Ciebie łatwe w użyciu powiadomienia dla kierowców, które można dostarczyć kierowcom elektronicznie
lub w formie papierowej.

CZĘŚĆ C
Twoje prawa

Masz prawo cofnięcia całości lub części udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niniejszym potwierdzasz i rozumiesz, że
wycofując swoją zgodę możesz uniemożliwić nam kontynuowanie z Tobą działalności biznesowej lub dostarczenie
niezbędnych dla Ciebie usług, jeżeli ta zgoda jest konieczna do kontynuowania tej działalności.

Masz prawo do złożenia wniosku o dostęp do danych osobowych, zmianę lub usunięcie danych, ograniczenie ich
przetwarzania, a także przeniesienie danych. Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z
naruszeniem przepisów prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do wyżej wymienionych celów. W
przypadku wszczęcia postępowania sądowego, dane osobowe mogą być przechowywane do zakończenia danego
postępowania, włączając okres odwołania i czas przedawnienia roszczeń, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli przepisy
prawa wymagają obowiązkowego przechowywania danych osobowych, VFS będzie postępować zgodnie z
odpowiednimi przepisami.
Jeżeli w ramach wniosku o finansowanie przekazujesz nam dane osobowe dotyczące innych osób, gwarantujesz, że
masz upoważnienie do udostępniania nam ich danych osobowych i udzielenia nam zgody w ich imieniu na
wykorzystanie ich danych osobowych.

