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Pod nazwą MAN Financial Services oferowane są usługi leasingowe i wynajmu oraz mobilność (przez MAN Financial Services Poland Sp. z o.o.),  
a także usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., innych agentów oraz brokerów ubezpieczeniowych).
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Informacja dotycząca przetwarzanIa przez man fInancIal servIces poland sp. z o.o. 
danych osobowych pracownIków klIentów

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych jest MAN Financial Services Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, Al. Katowicka 9a, 
05-830 Nadarzyn (MAN FSP), adres korespondencyjny: MAN Financial Services Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 
Warszawa.

Dane kontaktowe:
Z MAN FSP można się skontaktować poprzez adres e-mail: mfsdok@vwfs.com, lub pisemnie na adres korespondencyjny 
MAN FSP.
W MAN FSP wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 
IOD_MFS@vwfs.com lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Cele Podstawy prawne przetwarzania danych

Wykonywania umowy zawartej przez MAN FSP z klientem, w 
imieniu którego Pani/Pan działa, w tym kontaktowanie się z Panią/
Panem w celu wykonywania tej umowy

Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasad-
nionego interesu administratora –uzasadnionym interesem admi-
nistratora jest możliwość wykonywania umów zawartych z klien-
tami, w tym realizacja dyspozycji klientów, możliwość weryfikacji 
uprawnień osób fizycznych do występowania w imieniu klienta 
oraz możliwość kontaktowania się z osobami wskazanymi przez 
klienta w związku z wykonywaniem umowy

Związane z prowadzoną działalnością administracyjną i gospo-
darczą MAN FSP, w szczególności raportowaniem wewnętrznym, 
analizami, zapewnieniem systemu kontroli wewnętrznej oraz za-
rządzaniem ryzykiem operacyjnym

Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasad-
nionego interesu administratora –uzasadnionym interesem admi-
nistratora jest możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia 
swojej działalności

Okres, przez który dane będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1)  do momentu zakończenia umowy zawartej pomiędzy MAN FSP a klientem, w imieniu którego Pani/Pan działa – dla 

celów wykonania tej umowy oraz dla celów związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą 
MAN FSP;

2)  do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej pomiędzy MAN FSP a klientem, w imieniu którego 
Pani/Pan działa, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, 
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów podatkowych oraz księgowych (rachunkowych) dotyczą-
cych umowy.

Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. 
Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, dostawcom usług IT, podmio-
tom świadczącym usługi typu archiwizacja, niszczenie dokumentów oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie 
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawionym do otrzymania danych na mocy 
przepisów prawa.
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Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1)  prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich prze-

twarzania;
2)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony 
danych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych oso-
bowych.

Informacja o wymogu podania danych:
Podanie danych jest konieczne do uzyskania przez Panią/Pana informacji lub realizacji Pani/Pana dyspozycji. W przy-
padku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, MAN FSP może odmówić realizacji dyspozycji lub udzielenia 
informacji.


