
Klauzula informacyjna dla Klientów 
 
Drogi Kliencie, 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, że: 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Hansa S.A., ul. Ściegiennego 236, 
25-116 Kielce, tel. 41 343-50-00, mail: biuro@hansacar.pl  

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a. realizacji usług wybranych przez Ciebie, w tym usług pośrednictwa 

finansowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 
ust.1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

b. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na 
dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 
pkt. f RODO; 

c. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 
września 1994 r. i Ustawą Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.); 

d. marketingu bezpośredniego, czyli oferowania własnych produktów i usług oraz 
usług i produktów podmiotów trzecich. Podstawą prawną przetwarzania 
danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Jeżeli 
wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na swój adres 
e-mail, telefonicznie lub wiadomością SMS to podstawą prawną będzie także 
art. 10 ustawy z 19.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 
172 ustawy z 16.07.2004 r.- Prawo Telekomunikacyjne. Twoja zgoda może 
zostać w każdym momencie wycofana. 

 
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez 

administratora do uzyskania danych osobowych, w tym podmioty świadczące na 
rzecz administratora usługi hostingowe. Administrator może przekazywać dane 
podmiotom, z którymi podpisał umowy o współpracy, w tym firmom leasingowym. 

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług, a po tym 
okresie przez 6 lat od zakończenia współpracy. W przypadku marketingu 
bezpośredniego- do momentu cofnięcia zgody. 

5. Posiadasz prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia 
umowy. W przypadku marketingu bezpośredniego, podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. 

 



 
 
 


