
 

 

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH 
I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE 

SĄ PRZEZ ALIOR LEASING SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM INFOLINII 
I NAGRYWANIEM ROZMÓW 
 
Administratorem danych osobowych jest Alior Leasing sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.  

 
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora 

możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres iod@aliorleasing.pl. 

Ponadto kontakt z Administratorem możliwy jest: listownie – na adres korespondencyjny 

Administratora: Alior Leasing sp. z o.o., ul. Tarasa Szewczenki 8, 40-855 Katowice. 

 

Administrator otrzymał Państwa dane bezpośrednio od Państwa w trakcie nagrywanej rozmowy 

telefonicznej. 

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane:  

w celu: 

a) zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług w zakresie udzielanie odpowiedzi na 

zadawane pytania lub realizacji Państwa zgłoszenia złożonego za pośrednictwem infolinii 

utrwalanych w formie nagrania w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę wyrażoną poprzez 

kontynuację połączenia (podstawa prawna z Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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; dalej Rozporządzenie), do czasu wycofania 

przez Państwa udzielonej zgody lecz nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów prawa.  

b) zawierania Umowy, jak również wykonania i monitorowania realizacji zawartej z Państwem 

Umowy przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres realizacji Umowy 

(podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie Umowy), 

c) utrzymywania bieżących kontaktów gospodarczych w związku z realizacją Umowy, której 

stroną jest podmiot, który Państwo reprezentują lub gdy stroną są Państwo pracodawcą lub 

zleceniodawcą lub inny podmiot z którym są Państwo związani przez okres zawierania i 

wykonywania Umowy lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, chyba że administrator 

wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 

wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

ewentualnych roszczeń  (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - uzasadniony 

interes administratora – realizacja Umowy), 

d) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności 

przepisów podatkowych, o rachunkowości, przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa 

prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami 

prawa), 

e) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym 

sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych 

roszczeń lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, chyba że administrator wykaże 

istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 



 

 

Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

ewentualnych roszczeń (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia – realizacja 

prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed 

roszczeniami związanymi z Umową), 

f) przeprowadzania analiz wyników prowadzonej działalności na potrzeby wewnętrzne – przez 

okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach d) i e) (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f. 

Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci 

optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej). 

 

 
Kategorie odbiorców danych:   

Administrator może udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na 

podstawie przepisów prawa. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom 

usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 

z Administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz 

kontrolą ze strony Administratora danych. 

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:  

imię i nazwisko, numer telefonu, stanowisko (w przypadku osób reprezentujących 

kontrahenta) oraz inne dane podane przez Klienta. 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą: 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych natomiast, gdy podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo jej cofnięcia w 

każdym czasie - cofnięcie zgody nie wpływa na skuteczność przetwarzania danych osobowych 

dokonanego przed dniem cofnięcia zgody. W celu skorzystania z powyższych praw należy 

skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając 

ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.  

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

     
     


