
Parafki reprezentantów

Formularz informacyjny - Oświadczenia Klienta

Część 1 Informacje o firmie i reprezentantach

a) Dane firmy

Dotyczy spółek kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń

Dane:          Wnioskodawcy          Poręczyciela

Pełna nazwa firmy:

NIP: REGON: 

Liczba osób zatrudnionych na etacie: Telefon:

E-mail: Strona www.

Faktyczny przedmiot prowadzenia działalności:

Faktyczny adres wykonywania działalności:

Imię i nazwisko  osoby do kontaktu:

Oświadczenia składane są przed Mercedes-Benz Leasing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warsza-
wy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000130282, NIP 5251488303, kapitał 
spółki w wysokości 190.000.000

b) Dane reprezentantów/pełnomocników

Dane:          Wnioskodawcy          Poręczyciela

Imię Nazwisko PESEL Data urodzenia

Kraj urodzenia Obywatelstwo Nr telefonu

Adres zamieszkania Ulica Nr domu Nr mieszkania

Kod pocztowy Miejscowość Kraj

Reprezentant Pełnomocnik Beneficjent

Numer wniosku:
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dkacprzyk
Wniosek o przepisanie Umowy nr ............................ od opłaty ( nr lub miesiąc) .....................................................

dkacprzyk
którzy będą podpisywali cesję zgodnie z KRS

dkacprzyk
UWAGA: złożenie wniosku nie wstrzymuje okresowego fakturowania. Zmiany wejdą w życie po podpisaniu umowy cesji i od kolejnej niezafakturowanej raty. Czas rozpatrzenia wniosku do 14 dni roboczych od złożenia prawidłowo wypełnionego kompletu dokumentów.



Parafki reprezentantów

Część 2 Majątek firmy ileicicśałw/ - obligatoryjne dla działalności ze stażem poniżej 18 miesięcy  
i/lub WRL<5% dla pojazdów ciężarowych Truck

Nieruchomości/Grunty

Adres

1.

2.

Numer Księgi Wieczystej

3.

4.

Wartość

Imię Nazwisko PESEL Data urodzenia

Kraj urodzenia Obywatelstwo Nr telefonu

Adres zamieszkania Ulica Nr domu Nr mieszkania

Kod pocztowy Miejscowość Kraj

Reprezentant Pełnomocnik Beneficjent

Imię Nazwisko PESEL Data urodzenia

Kraj urodzenia Obywatelstwo Nr telefonu

Adres zamieszkania Ulica Nr domu Nr mieszkania

Kod pocztowy Miejscowość Kraj

Reprezentant Pełnomocnik Beneficjent
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Parafki reprezentantów

Część 3 Beneficjent

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. 2018 poz. 723) Mercedes-Benz Leasing Polska sp. z o.o. zobowiązana jest do ustalenia struktury włas-
ności i kontroli Klienta. W tym celu niezbędne jest wypełnienie poniższego oświadczenia.

A. Ustalenie Beneficjenta rzeczywistego

Beneficjent 1 Imię: Nazwisko: Obywatelstwo:

Posiada ponad 25% udziałów/akcji/praw do głosu w organie/
organie stanowiącym Klienta (także jako zastawnik / użytkownik)

Jeśli TAK podaj % udziałów:

Jeśli TAK podaj stanowisko:Jest osobą fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze 
(tylko w przypadku określonym w pkt A1 poniżej)

Jest osobą trzecią sprawującą kontrolę1 nad Klientem 
(należy podać sposób sprawowania kontroli)

Wybierz jedną z opcji:

Beneficjent 3 Imię: Nazwisko: Obywatelstwo:

Posiada ponad 25% udziałów/akcji/praw do głosu w organie/
organie stanowiącym Klienta (także jako zastawnik / użytkownik)

Jeśli TAK podaj % udziałów:

Jeśli TAK podaj stanowisko:Jest osobą fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze 
(tylko w przypadku określonym w pkt A1 poniżej)

Jest osobą trzecią sprawującą kontrolę1 nad Klientem 
(należy podać sposób sprawowania kontroli)

Wybierz jedną z opcji:

Beneficjent 2 Imię: Nazwisko: Obywatelstwo:

Posiada ponad 25% udziałów/akcji/praw do głosu w organie/
organie stanowiącym Klienta (także jako zastawnik / użytkownik)

Jeśli TAK podaj % udziałów:

Jeśli TAK podaj stanowisko:Jest osobą fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze 
(tylko w przypadku określonym w pkt A1 poniżej)

Jest osobą trzecią sprawującą kontrolę1 nad Klientem 
(należy podać sposób sprawowania kontroli)

Wybierz jedną z opcji:
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Parafki reprezentantów

A1.
W związku z udokumentowanym brakiem możliwości ustalenia lub wątpliwościami co do tożsamości osoby fizycznej: której 
przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji; dysponującej więcej niż 25% ogólnej liczny głosów 
w organie stanowiącym Klienta; sprawującej kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym przysługuje łącznie 
prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji Klienta, lub łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby 
głosów w organie Klienta; sprawującej kontrolę nad Klientem poprzez posiadanie uprawnień o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 
37 ust. z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko 
kierownicze.

Beneficjent 4 Imię: Nazwisko: Obywatelstwo:

Posiada ponad 25% udziałów/akcji/praw do głosu w organie/
organie stanowiącym Klienta (także jako zastawnik / użytkownik)

Jeśli TAK podaj % udziałów:

Jeśli TAK podaj stanowisko:Jest osobą fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze 
(tylko w przypadku określonym w pkt A1 poniżej)

Jest osobą trzecią sprawującą kontrolę1 nad Klientem 
(należy podać sposób sprawowania kontroli)

Wybierz jedną z opcji:
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Zobowiązuję(my)  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Mercedes-Benz  Leasing  Polska  sp.  z  o.o.,  w  formie  pisemnej,  o  jakichkolwiek  zmianach  dotyczących  
beneficjentów rzeczywistych.
Jestem(śmy) świadomy(i) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam(y), iż są mi (nam) znane przepisy kodeksu karnego art. 297 i art. 286 o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Przyjmuję (my) 
również do wiadomości, że powyższe informacje zawierają informacje istotne pod względem oceny mojej (nasze) wiarygodności kredytowej,a ewentualne stwierdzenie 
zatajenia lub nieprawdziwości podanych przeze mnie (przez nas) informacji może być powodem uzasadniającym wypowiedzenie umowy (leasingu, pożyczki, innej umowy 
finansowania) ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku istnienia obowiązku wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (rejestr), niniejszym oświadczam(y), że podane powyżej informacje są 
zgodne z informacjami zamieszczonymi w rejestrze.
Zobowiązuję  się  do  przekazania  wskazanym  powyżej  reprezentantom,  pełnomocnikom,  beneficjentom,  osobom  zajmującym  eksponowane  stanowisko  polityczne  
informacji dotyczących ochrony danych osobowych wskazanych w klauzuli informacyjnej dołączonej do niniejszego Oświadczenia.

Potwierdzam/y, że zgodnie z posiadaną przeze mnie/nas wiedzą:

W przypadku, gdy oświadczenie nie może spełnić obu ww. warunków zaznaczyć i wypełnić należy jedno lub/i dwa 
niżej wskazane oświadczenia:

B. Eksponowane stanowiska polityczne- poniższe oświadczenia dotyczą również okresu 12 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia

ŻADEN z wymienionych w punkcie A beneficjentów rzeczywistych nie zajmuje eksponowanego stanowiska 
politycznego2 oraz ŻADEN z wymienionych w punkcie A beneficjentów rzeczywistych nie jest członkiem rodziny3 

lub bliskim współpracownikiem4 osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. 

Jeden lub więcej z wymienionych w punkcie A beneficjentów rzeczywistych zajmuje eksponowane stanowisko 
polityczne2, a mianowicie:

Sprawowana funkcja:Imię i nazwisko beneficjenta:

Imię i nazwisko beneficjenta: Sprawowana funkcja:

Jeden lub więcej z wymienionych w punkcie A beneficjentów rzeczywistych jest członkiem rodziny3 lub bliskim 
współpracownikiem4 osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne2 (PEP), a mianowicie:

Imię i nazwisko beneficjenta: Imię i nazwisko PEP: Sprawowana funkcja:

Imię i nazwisko beneficjenta: Imię i nazwisko PEP: Sprawowana funkcja:

Parafki reprezentantów

Podpis(y) Reprezentanta(ów)Miejscowość i data
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Parafki reprezentantów

Część 4 Bazy 

Oświadczenie Klienta - Reprezentanta(ów) Reprezentant 1:
Imię i Nazwisko

Reprezentant 2:
Imię i Nazwisko

Wystąpienie  przez  Mercedes-Benz  Leasing  Polska  Sp.  z  o.o.  do  Biura  Informacji  Kredytowej  S.A.  
z  siedzibą  w  Warszawie  w  celu  pozyskania  informacji,  w  tym  informacji  stanowiących  tajemnicę  
bankową dotyczących firmy 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. danych firmy oraz danych reprezentanta/pełnomocnika (w zakresie służącym jego 
identyfikacji) 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 upoważnionym na podstawie 
udzielonej im przeze mnie zgody.

. TAK

NIE

1.

. TAK

NIE

. TAK

NIE

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 udostępni-
anie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym 
oraz  innym  podmiotom  na  podstawie  udzielonej  im  przez  firmę  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 firmy 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.

. TAK

NIE

2.

.
TAK

NIE

. TAK

NIE

Ja niżej podpisany(a) ponadto upoważniam Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o. o. 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 zobowiązań firmy oraz do pozyskania z ww. biur informacji gospodarczej 
informacji dotyczących składanych zapytań na temat firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

. TAK

NIE

3.

.
TAK

NIE

. TAK

NIE

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 zobowiązań firmy.

. TAK

NIE

4.

.
TAK

NIE

. TAK

NIE

Niniejszym  upoważniam  Mercedes-Benz  Leasing  Polska  Sp.  z  o.o.  na  podstawie  art.  105  ust.  4d  
ustawy  z  dnia  29.08.1997r  (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 reprezentow-
anej firmy informacji stanowiących tajemnicę bankową przetwarzanych w Centralnej Bazie Danych 
BANKOWY REJESTR.

. TAK

NIE

5.

.
TAK

NIE

. TAK

NIE

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.

. TAK

NIE

6.

.
TAK

NIE

. TAK

NIE

Reprezentant 3:
Imię i Nazwisko

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na:

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 zostałem(am) poinformowany(a) 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.

Reprezentant 1: Reprezentant 2: Reprezentant 3: 
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Parafki reprezentantów

Część 5 Objaśnienia
 
Beneficjent Rzeczywisty – objaśnienia terminów

Informacja o ochronie danych osobowych MBLP

1) Kontrola  –  posiadanie uprawnienia,  które wynika z  okoliczności  prawnych lub faktycznych,  umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności  lub 
działania podejmowane przez Klienta, w tym sprawowanie kontroli nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie prawo własności więcej niż 25% ogólnej 
liczby udziałów lub akcji Klienta, lub łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie Klienta (także jako zastawnik albo użytkownik); sprawowanie 
kontroli nad Klientem poprzez posiadanie uprawnień o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ust. z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 
650).
2) Przez  osoby  zajmujące  eksponowane  stanowiska  polityczne  –  rozumie  się  osoby  fizyczne  zajmujące  znaczące  stanowiska  lub  pełniące  znaczące  funkcje  
publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów 
i wiceprezesa Rady Ministrów,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d)  członków  sądów  najwyższych,  trybunałów  konstytucyjnych  oraz  innych  organów  sądowych  wysokiego  szczebla,  których  decyzje  nie  podlegają  zaskarżeniu,  z  
wyjątkiem  trybów  nadzwyczajnych,  w  tym  sędziów  Sądu  Najwyższego,  Trybunału  Konstytucyjnego,  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego,  wojewódzkich  sądów  
administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków 
zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób 
prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i)  dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i  centralnych organów państwowych,  dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich  oraz  kierowników urzędów 
terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
3) członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
4) osoby znane jako bliscy współpracownicy - rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą 
zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których 
wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące IDG, osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej informu-
jemy, 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 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.

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 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.
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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 momen-
cie 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 oświad-
czenia 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.
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Informacja o ochronie danych osobowych BIK

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

Dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka 
Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)

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 skontak-
tować 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 dotyczą-
cych 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 wspomagają  
 cych 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.

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 przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:  

• 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;

Kategorie przetwarzanych danych

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.Źródło pochodzenia danych

Okres przez który dane będą 
przetwarzane
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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, ogranicze-
nia 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 adminis-
tratora  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.

• 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.

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 się skontaktować poprzez adres 
e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora):  iod@daimler.com info@big.pl

3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym 
można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej 
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.

 iod@daimler.com info@big.pl

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez: Wierzyciela, w celu pozyskania 
informacji gospodarczych, danych 

gospodarczych lub weryfikacji 
wiarygodności płatniczej na podstawie 

udzielonego przez Panią/Pana 
upoważnienia.

BIG InfoMonitor, w celu udostępnie-
nia informacji gospodarczych oraz 
prowadzenia Rejestru Zapytań, co 

stanowi uzasadniony interes 
Administratora danych, będący 

podstawą przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych.

Informacja o ochronie danych osobowych Biura Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A.

6. Wierzyciel oraz BIG InfoMonitor przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwa, adres, nr NIP, nr REGON.  

7.  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.  

8. 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.  

9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są 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 Wierzyciela.  

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
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