Do umowy zawartej po 1 stycznia 2013

(zaznaczenie właściwego oświadczenia woli i jego podpisanie jest warunkiem niezbędnym dla dalszego procesowania Państwa wniosku)

1. Przekazanie przez Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę
bankową dotyczących mnie jako przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie jako osoby fizycznej – konsumenta,
przetwarzanych w Biurze Informacji
Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez
Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez Mercedes-Benz Leasing Polska Sp.
z o.o. w Zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im
przeze mnie zgody.
2. Przekazywanie przez Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie informacji dotyczących zobowiązania firmy wynikającego z zawartej z Mercedes-Benz Leasing Polska
Sp. z o.o. umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania
zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po
wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie
bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym
podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie
Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji, w tym stanowiących tajemnice bankową dotyczących prowadzonej
przeze mnie działalności gospodarczej przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z
o.o. umowy.
3. Przekazanie przez Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie moich danych osobowych, oraz przetwarzanie tych danych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do
dnia odwołania zgody, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie
bankom, instytucjom ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im
przeze mnie zgody.
4. Ja niżej podpisany(a) ponadto upoważniam Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. oraz spółkę powiązaną
wykonującą czynności na jej rzecz tj. Mercedes-Benz Bank Polska S.A: na podstawie art. 24 ustęp 1 ustawy z dnia 9
kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2014 poz.
1015 ze zm.) do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A, Krajowego Rejestru Długów Biura
Informacji Gospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., w celu ujawnienia
informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz do pozyskania z ww. biur informacji gospodarczej
informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat w
ciągu ostatnich 12 miesięcy.
5. Na podstawie art. 24 ustęp 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 z 2010 r., poz. 530) upoważniam Mercedes-Benz Leasing Polska Sp.
z o.o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

6. Niniejszym upoważniam Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 105 ust. 4d ustawy z dnia
29.08.1997 r (z późn. zm.) Prawo bankowe do zasięgnięcia informacji od Związku Banków Polskich, w tym do
wystąpienia i uzyskania z Systemu BANKOWY REJESTR prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą
w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8 informacji dotyczących reprezentowanej firmy. Jednocześnie upoważniam
Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
dotyczących reprezentowanej firmy informacji stanowiących tajemnicę bankową przetwarzanych w Centralnej Bazie
Danych BANKOWY REJESTR.

7. Wyrażam zgodę na weryfikację moich danych osobowych (Imię, Nazwisko, nr PESEL) oraz danych dokumentu
tożsamości (dowodu osobistego) w Rejestrze PESEL lub w Rejestrze Dowodów Osobistych przez Mercedes-Benz
Leasing Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A.

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Informacjami o ochronie danych osobowych oraz, że zostałem(łam) pouczony(a) o
zasadach i podstawach przetwarzania danych osobowych przez Mercedes-Benz Leasing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przez

Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, BIG InfoMonitor S.A., a także o wszystkich przysługujących mi w związku z ochroną
moich danych osobowych prawach. Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie.
Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące IDG, osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej informujemy, iż zastosowanie wobec nich w zakresie danych osobowych znajdują przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej „RODO”).
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail iod@daimler.com.
W związku z powyższym i w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, wypełniając przepisy RODO i traktując
priorytetowo w procesach biznesowych kwestię ochrony przetwarzanych danych osobowych naszych Klientów będących osobami fizycznymi
informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mercedes-Benz Leasing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130282, zwana dalej
„Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem e-mail: iod@daimler.com.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO to jest:
• w celu wykonania niniejszej umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz
• realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z oceną Pani/Pana zdolności
finansowej, możliwości płatniczych i wiarygodności finansowej, prawidłowej realizacji umownych praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń
wynikających z umowy.
Administrator, jako instytucja obowiązana, informuje również, iż w przypadku nawiązania stosunków gospodarczych Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723).
Jakiekolwiek przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych inne niż dokonywane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO nastąpi wyłącznie w
takim zakresie, w jakim zgodnie z prawem i dobrowolnie wyraziła/wyraził Pani/Pan na to zgodę. W takim przypadku podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych będzie również art. 6 ustęp 1 litera a RODO, to jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie w określonym zakresie i
określonych celach. Zaznaczamy, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na przetwarzanie
Pana/Pani danych osobowych, które następuje na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO.
Informujemy, iż odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych związane będzie z
zawarciem, wykonaniem i realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych
przez Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: instytucje państwowe w zakresie niezbędnym do dokonania
weryfikacji możliwości finansowych i płatniczych Klientów, podmioty dokonujące weryfikacji zdolności finansowej i możliwości finansowych i
płatniczych klientów, podmioty współpracujące z Administratorem w ramach koncernu Daimler w kraju jak i za granicą, autoryzowane stacje obsługi
Klientów oraz Autoryzowani Dealerzy Mercedes-Benz i autoryzowane warsztaty serwisowe, podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji,
podmioty zajmujące się niszczeniem dokumentacji, podmioty świadczące usługi w zakresie przesyłania faktur w formie elektronicznej, podmioty
zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, podmioty
dokonujące rejestracji pojazdów udostępnianych Klientom Administratora, podmioty organizujące i przeprowadzające akcje marketingowe
i zajmujące się marketingiem usług świadczonych przez Administratora, podmioty monitorujące jakość usług świadczonych przez Administratora i
przeprowadzające badanie satysfakcji Klientów, podmioty dokonujące zabudowy pojazdów udostępnianych Klientom Administratora, firmy
windykacyjne w zakresie realizacji prawnych obowiązków związanych z egzekwowaniem roszczeń Administratora wobec Klientów, podmioty
zajmujące się odbiorem i transportem pojazdów udostępnianych Klientom Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc
prawną oraz usługi audytorskie.
Pełna lista odbiorców, którym przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe jest dostępna na stronie Administratora pod adresem:
https://www.mercedes-benz.pl/dfs-rodo.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w tym
w szczególności:

instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 7 lat od dnia zakończenia umowy, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania
danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony do końca okresu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą
lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony
przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ustęp 1 litera a RODO Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzanie do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie
usprawiedliwiony interes Administratora danych. Zgodnie z treścią art. 7 ustęp 3 RODO w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia wyrażonych/wyrażonej zgód/zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich/jej cofnięcia, a
także na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w oparciu o art. 6 ustęp 1 litera b i f RODO.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana jest zgoda, wycofanie zgody może nastąpić poprzez
wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody przesyłką pocztową na adres Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 1 lub na adres e-mail: iod@daimler.com.
Informujemy, iż na podstawie art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, a także zgodnie z odpowiednio
art. 16, 17, 18 RODO prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Z kolei zgodnie z art. 20 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.
Podkreślamy, iż na podstawie art. 21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Informujemy również, iż zgodnie z treścią art. 77 RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu
nadzorczego.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy podanie danych jest wymogiem umownym i dane te
są niezbędne do prawidłowej realizacji zawartej umowy. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i
realizacji umowy. Informujemy, również że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach profilowania, jednak nie w pełni
zautomatyzowanym procesem, bez automatycznie podejmowanej decyzji.
Informujemy, że w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda jej wyrażenie jest zupełnie dobrowolne.
Niniejszym Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych. Zaktualizowane wersje Informacji o
ochronie danych osobowych zostaną opublikowane na stronie internetowej https://www.mercedes-benz.pl/dfs-rodo. Zachęcamy do odwiedzania
wskazanej strony internetowej i zapoznawania się z zaktualizowanymi wersjami Informacji o ochronie danych osobowych.

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):
1. w celu udostępnienia przez BIK do Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1 (dalej „Firma”), w
odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i
analizy ryzyka kredytowego, i/lub
2. w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy na finansowanie pojazdu.
Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje
dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:
Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka
Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)

Dane kontaktowe

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi
Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony
danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor
Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa
prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
• oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
• statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę
podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb
banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów
oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem
kredytowym (pożyczkowym) klientów.

• w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą
prawną
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych,
polegający
na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi
roszczeniami.

Kategorie przetwarzanych danych

Źródło pochodzenia danych

Okres przez który dane będą
przetwarzane

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
• dane identyfikujące osobę w tym: nazwa działalności, PESEL/NIP/REGON, imiona i nazwiska, dane
dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, informacje o prowadzonej
działalności gospodarczej;
• dane adresowe i teleadresowe,
dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, okres i warunki spłaty
zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia przyczyny
wygaśnięcia zobowiązania, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych;
BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:
• dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym
profilowania
– przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w
razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu
zobowiązania,
a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2
lata od jego przekazania;
• dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana
danych
osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
• dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia
Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do
udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których
mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL
lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w
imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają
dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan
prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub
przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych
osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w
ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać
te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych,
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Mercedes-Benz Leasing Polska sp. z o.o.
(dane podmiotu pytającego)
....................................................................

BIG InfoMonitor S.A.

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres
info@big.pl
e-mail lub pisemnie (adres siedziby Administratora)
3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którymi .................................................................... iod@big.pl
można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej *jeżeli został wyznaczony
lub pisemnie (adres siedziby Administratora)
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:
Wierzyciela, w celu pozyskania informacji
BIG InfoMonitor, w celu
gospodarczych, danych gospodarczych
udostępnienia informacji
lub weryfikacji wiarygodności płatniczej na
gospodarczych oraz prowadzenia
podstawie udzielonego przez Panią/Pana
Rejestru Zapytań, co stanowi
upoważnoienia
uzasadniony interes
Administratora Danych, będący
podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.

