
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
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 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 Bank Polska S.A. 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 0000018518, zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem 
wskazanym powyżej lub pod adresem e-mail: iod@daimler.com. 
 
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. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b, c i f RODO to jest:  
- w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz  

- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a związanego z wykonywaniem czynności bankowych, w szczególności oceny 
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego –  w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy Prawa 
bankowego; 

- w celu stosowania przez banki metod statystycznych służących zarządzaniu ryzykiem – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych są przepisy Prawa bankowego; 

- realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z oceną Pani/Pana zdolności kredytowej, 
możliwości płatniczych i wiarygodności finansowej, prawidłowej realizacji umownych praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. 
 
Administrator, jako instytucja obowiązana, informuje również, iż 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, c 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, c 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 zdolności kredytowej, 
analizy ryzyka kredytowego, 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 archiwizacją i niszczeniem dokumentacji, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe 
oraz oprogramowanie, podmioty dokonujące zabudowy pojazdów finansowanych ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Administratora, 
firmy windykacyjne w zakresie realizacji prawnych obowiązków związanych z egzekwowaniem roszczeń Administratora wobec Klientów, podmioty zajmujące 
się odbiorem i transportem pojazdów, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną oraz usługi audytorskie a w przypadku produktu 
powiązanego z ubezpieczeniem również Towarzystwa Ubezpieczeń. 
 
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 12 lat od dnia zakończenia umowy, 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.  

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ustęp 1 litera a RODO będą przetwarzane po wygaśnięciu 
Pani/Pana zobowiązania – nie dłużej niż przez okres 12 lat po wygaśnięciu zobowiązania.  
 
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 jest zgoda, wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie pisemnego 
oświadczenia o cofnięciu zgody przesyłką pocztową na adres Administratora  
 
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. 
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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 ustawowym oraz umownym i 
dane te są niezbędne do prawidłowego zawarcia i realizacji 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. 
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