Polityka ochrony prywatności Grupy Masterlease
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I.

Definicje
1. Administrator – spółka Grupy Masterlease.
2. Grupę Masterlease tworzą spółki:
a) Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4,80-308 Gdańsk, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000013870, o numerach: NIP 957-07-53-221 oraz REGON 191888626, kapitał
zakładowy i wpłacony 23.817.680 zł.
b) Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000069348, o numerach: NIP 584-102-74-54 oraz REGON 190917030, kapitał zakładowy i
wpłacony 1.689.320 zł
c) Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000362287, o numerach: NIP 584-26-99-948 oraz REGON 221068509, kapitał zakładowy i
wpłacony 7.905.000 zł.
d) MasterRent24 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247010, , o
numerach: NIP 521-33-70-054 oraz REGON 140354130, kapitał zakładowy i wpłacony 2.850.000,00
zł.
3. Dane osobowe - wszelkiego rodzaju informacje powiązane z użytkownikiem stron internetowych i
identyfikujące go osobiście, samodzielnie lub w połączeniu z innymi udostępnianymi informacjami
np. adres poczty elektronicznej.
4. Przetwarzanie - wszelkiego rodzaju czynności i operacje wykonywane na danych osobowych
użytkowników stron internetowych np. analizowanie na potrzeby świadczenia usługi leasingu
pojazdów.
5. Polityka - polityka ochrony prywatności Grupy Masterlease.
6. RODO - Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
7. Serwisy – strony internetowe Grupy Masterlease:
a) www.mastrelease.pl,
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b)
c)
d)
8.

II.

www.primecar.pl,
www.master1.pl,
www.kapitalnie.p.l
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca strony internetowe Grupy Masterlease.

Zastosowanie i cel polityki prywatności

1. Polityka ochrony prywatności Grupy Masterlease ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w
których spółka Grupy Masterlease jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane
osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzane są dane osobowe pozyskane
bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały
pozyskane z innych źródeł.
2. Polityka ta ma na celu podkreślenia szczególnego znaczenia jakie Grupa Masterlease przypisuje
ochronie prywatności użytkownikom stron internetowych oraz udzielenia ogólnej informacji
dotyczącej przetwarzanych danych osobowych oraz wykorzystywaniu plików cookies.
3. Grupa Masterlease świadczy usługi związane z leasingiem oraz najmem i sprzedażą samochodów,
dlatego większość przetwarzanych danych osobowych związana jest z usługami zarządzania pojazdami,
które Grupa Masterlease świadczy dla Państwa jako użytkowników, klientów/potencjalnych klientów,
osób korzystających z pojazdów służbowych, kierowców. Wiodąca spółką Grupy Masterlease
notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych jest Prime Car Management S.A. Informacje o
akcjonariacie spółki dostępne są stronie www.primecar.pl.
4. Informacje, która ze spółek jest administratorem danych osobowych, użytkownik serwisów otrzymuje
w momencie wypełniania wobec niego obowiązku informacyjnego przez Grupę Masterlease zgodnie z
art.13 ust. 1 i ust. 2 RODO.
5. Korzystanie przez użytkowników z usług oferowanych przez Grupę Masterlease możliwe jest jedynie
po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej polityki ochrony prywatności
6. Polityka prywatności Grupy Masterlease nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane
są na stronie internetowej. Grupa Masterlease nie ma wpływu na politykę prywatności oraz
wykorzystywanie plików cookies prowadzoną przez Administratorów tych stron oraz nie ponosi za nie
odpowiedzialności. Na stronach internetowych Grupy Masterlease znajdują się łącza do innych stron
internetowych i serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty trzecie i tym samym
znajdują się poza kontrolą Grupy Masterlease. Grupa Masterlease nie ponosi odpowiedzialności za
stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.
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III.

Gromadzenie danych przez Grupę Masterlease

1. Grupa Masterlease, poprzez działania swoich spółek, zarządza danymi, gromadzi informacje, które są
dobrowolnie dostarczane przez użytkowników dzięki stronom internetowym.
2. Grupa Masterlease ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach stron
internetowych do minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
3. Grupa Masterlease zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych i ochronę ich
prywatności na poziomie odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących
przepisach prawa i regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w RODO.
4. Grupa Masterlease nie zbiera ani nie weryfikuje informacji o wieku Użytkowników stron
internetowych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą bez posiadania
stosownych zgód wg określonych przepisów prawa dokonywać zamówień lub subskrybować poprzez
strony internetowe Grupy Masterlease.
5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV.

Osoby których dane są przetwarzane

1. Grupa Masterlease ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego
minimum wymaganego na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną. Podanie dodatkowych
danych nie jest obligatoryjne i zależy od osoby, której dane dotyczą. Zgromadzone dane służą jedynie do
realizacji celów określonych w niniejszej polityce.
2. Grupa Masterlease przetwarza dane osobowe następujących osób fizycznych:
a) które przekazały dane do kontaktu w związku z usługami i produktami oferowanymi przez Grupę
Masterlease,
b) klientów, potencjalnych klientów, kontrahentów,
c) użytkowników samochodów,
d) z którymi klient lub osoba użytkująca samochód wchodzi w interakcje społeczne podczas
składania wszelkiego rodzaju pism w tym dotyczących wniosków, skarg oraz reklamacji,
e) będących odbiorcami korespondencji elektronicznej klienta lub osoby używającej samochód.

V.

Pozyskiwanie i zakres przetwarzanych danych osobowych

A. Korzystanie ze stron internetowych Grupy Masterlease
1. Grupa Masterlease gromadzi dane osobowe, w szczególności: adresy ip, identyfikatory oraz informacje
gromadzone przy użyciu plików cookies i innych podobnych technologii, wszystkich osób korzystających
z serwisów, a niebędących zarejestrowanymi użytkownikami głównie w celu świadczenia usług drogą
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elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych w serwisie, udostępniania
ofert finansowania pojazdów, udostępniania formularzy kontaktowych oraz w celu obsługi reklamacji.
2. Grupa Masterlease, podczas odwiedzin użytkownika na stronach internetowych, zapisuje tzw. logi
systemowe – anonimowe informacje np. czas wizyty, adres ip, adres url., przeglądarka. Zebrane logi
przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do badań rynkowych,
poprawy oferty usług oraz w celach technicznych, np. poprawne funkcjonowanie systemu
informatycznego. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi
przez Administratora.

B. Formularze kontaktowe
1. Grupa Masterlease zapewnia możliwość skontaktowania się z użytkownikiem przy wykorzystaniu
elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych
osobowych niezbędnych do kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w szczególności: imię, adres
e-mail, telefon kontaktowy. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub
obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i
obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych
jest dobrowolne.
2. Dane osobowe pozyskiwane przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych gromadzone
są w celach identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz
oraz w calach analitycznych i statystycznych związanych z doskonaleniem funkcjonalności
elektronicznych formularzy kontaktowych.

C. Rejestracja na stronach internetowych Grupy Masterlease
1. Grupa Masterlease umożliwia użytkownikom utworzenie konta, w tym celu wymaga podania przez
użytkownika danych identyfikujących, w tym danych kontaktowych (tj. w szczególności imię, nazwisko,
adres e-mail), ich niepodanie skutkuje brakiem założenia konta. Utworzone konto może być również
wykorzystywane do realizacji umowy oraz do wzajemnych kontaktów. Podanie przez użytkownika
większego zakresu danych osobowych niż niezbędne do utworzenia i obsługi konta jest dobrowolne.
D. System Transakcyjny
1. Grupa Masterlease umożliwia użytkownikom dokonywanie transakcji związanej z finansowaniem
pojazdu poprzez elektroniczny system transakcyjny. Obsługa tego systemu wiąże się z obowiązkiem
podania przez użytkownika określonych danych osobowych w szczególności dane identyfikacyjne (imię,
nazwisko) i kontaktowe adres e-mail, telefon) w celu realizacji usługi zawarcia i wykonania umowy.
2. W przypadku elektronicznych metod płatności lub innych instrumentów w ramach obsługi systemu
transakcyjnego, którymi zapłata może być realizowana na odległość, przetwarzanie danych odbywa się
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w celu realizacji zamówienia oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji płatniczej. Po wybraniu
dostawcy usług płatniczych Grupa Masterlease gromadzi dane niezbędne do skorzystania z danego
dostawcy usług w szczególności numer karty płatniczej, data jej ważności oraz numer rachunku
bankowego.
3. Jeśli z jakiegoś powodu użytkownik nie poda niezbędnych danych osobowych, niestety realizacja usług
przez Grupę Masterlease nie będzie możliwa. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Grupa Masterlease
może wymagać od użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub
podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.
E. Marketing
1. Grupa Masterlease przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów w celu realizowania działań
marketingowych, które mogą polegać w szczególności na wyświetleniu użytkownikowi treści
marketingowych dostosowanych do jego preferencji, odpowiadających jego zainteresowaniom,
kierowaniu e-maili z powiadomieniami o ofertach, promocjach, konkursach, w niektórych przypadkach
zawierające informacje handlowe oraz prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem
bezpośrednim.
2. Grupa Masterlease w celu realizacji działań marketingowych w niektórych przypadkach przetwarza dane
osobowe w sposób zautomatyzowany (profilowanie), nie wywołujący żadnych skutków prawnych lub w
podobny sposób wpływających na sytuację użytkownika. Dzięki automatycznemu przetwarzaniu Grupa
Masterlease dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących użytkowników w celu analizy ich
zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
3. Grupa Masterlease wykorzystuje dane osób dodanych do bazy subskrybentów w celu wysłania
biuletynu, newsletter-a. Grupa Masterlease może dostosować zawartość newsletter-a, uwzględniając
elementy, które mogą być dla użytkownika szczególnie interesujące. W celu personalizacji newsletter-a
Grupa Masterlease korzysta z historii zakupów użytkownika, analizując jakie produkty zakupił w
przeszłości, przeglądał na stronie lub umieścił w koszyku.
F. Portale społecznościowe
1. Grupa Masterlease korzysta z wtyczek społecznościowych portali społecznościowych takich jak
Facebook, Linkedin, Youtube. Użytkownik może skorzystać poprzez strony internetowe Grupy
Masterlease z wybranych mediów społecznościowych oraz strony Grupy Masterlease zawierają linki do
własnych stron w mediach społecznościowych np. strona Masterlease na Facebook.
2. W przypadku uruchomienia przez użytkownika strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę,
przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z wymienionymi serwisami społecznościowymi.
Zawartość wtyczki zostaje przez serwisy społecznościowe bezpośrednio przekazana do przeglądarki i
przez nie włączone w stronę internetową. Grupa Masterlease nie ma w tym zakresie żadnego wpływu
na rozmiar danych, które serwisy społecznościowe pobierają za pomocą wtyczek. Poprzez włączenie
wtyczek serwisów społecznościowych, Grupa Masterlease otrzymuje jedynie informację, że
użytkownik uruchomił odpowiednią stronę internetową tej odsłony. Jeśli dodatkowo użytkownik jest
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zalogowany na serwisach społecznościowych, to Grupa Masterlease może przyporządkować jego
wizyty kontu na serwisach społecznościowych. Jeśli członkowie serwisów społecznościowych nie chcą,
by portale te kojarzyły zgromadzone dane użytkownika, muszą się wylogować przed wizytą na tej
odsłonie internetowej. Informacji na temat celu i zasięgu pozyskiwania danych przez portale
społecznościowe oraz zakresu ich przetwarzania i użytkowania, jak również praw i możliwości ustawień
ochrony prywatności, należy szukać w odpowiedniej dokumentacji dotyczącej polityki prywatności
serwisów społecznościowych. `

VI.

Cele przetwarzania

3. Grupa Masterlease przetwarza dane osobowe w szczególności w następujących celach:
a) przedstawienie oferty finansowania najmu lub leasingu pojazdu,
b) przygotowania optymalnych warunków umowy sprzedaży, najmu lub leasingu pojazdu,
c) zapewnienie kompleksowej obsługi transakcji w systemie transakcyjnym – zawarcie umowy
on-line włącznie z obsługą płatniczą,
d) realizacji zawartej umowy sprzedaży, leasingu lub najmu,
e) komunikacji z użytkownikami,
f) obrony przed roszczeniami i ew. dochodzenia roszczeń,
g) obsługi wszelkich wniosków/reklamacji zgodnie z procedurami przyjętymi przez Grupę
Masterlease,
h) zarządzania interakcjami dla potrzeb nawiązania, utrzymania lub pogłębienia relacji z
Klientami lub osobami użytkującymi pojazdy,
i) wewnętrznej sprawozdawczości w tym analizy statystycznej mającej na celu udoskonalenie
usług Grupy Masterlease, przeprowadzania audytów wewnętrznych, prowadzenia finansów i
księgowości oraz biznesowych mechanizmów kontrolnych,
j) zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa osób których dane dotyczą,
k) zapewnienia zgodności z przepisami, regulacjami oraz wytycznymi dla danego sektora.

VII.

Udostepnienie danych

1. Wszelkie podane przez użytkowników stron internetowych dane osobowe służą realizacjom
określonych celów i nie są udostępniane osobom trzecim, chyba, że:
a) po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osoby, których one dotyczą na takie działanie,
b) będzie to zgodne z uzasadnionym interesem Administratora,
c) obowiązek przekazania tych danych wynikać będzie z przepisów prawa,
d) przetwarzanie danych będzie niezbędne dla ochrony żywotnych interesów użytkowników.
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2. Spółka Grupy Masterlease, będąca Administratorem, może udostępnić dane osobowe innym spółkom
Grupy Masterlease, w ramach podpisanych umów, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z tych
samych usług w dowolnym miejscu.
3. Grupa Masterlease może powierzać przetwarzanie danych innym podmiotom, w uzasadnionych
przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W celu realizacji transakcji Grupa Masterlease może udostępnić dane osobowe użytkowników
dealerom, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, blacharsko lakiernicze, ubezpieczeniowe,
logistyczne, marketingowe, które przetwarzają te dane w imieniu Grupy Masterlease w celu realizacji
umowy, z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
5. Grupa Masterlease stosuje mechanizmy sporadycznego badania zachowania użytkowników stron
internetowych wykorzystując narzędzie Hotjar, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie
użytkownika w serwisie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania użytkowników takie jak:
nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji,
używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies. Hotjar nie zbiera ani nie
przechowuje informacji personalnych (w tym danych osobowych) użytkowników. Więcej informacji na
temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.
Jeżeli nie chcesz aby Twoja aktywność na stronie była mierzona przez Hotjar skorzystaj z poniższego
linku: https://www.hotjar.com/opt-out.
6. Grupa Masterlease może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują
konkretnych użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom
badawczym w celu poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora
lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą
korzyść społeczną.
7. Grupa Masterlease może, o ile jest to prawnie dopuszczalne, przekazywać dane osobowe
użytkowników sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub kancelariom w przypadku, jeśli
jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywaniu lub obrony
przed roszczeniami.

VIII. Okres przechowywania danych
Grupa Masterlease przechowuje dane osobowe użytkownikówa. stron internetowych przez okres
niezbędny do realizacji celów do których dane zostały zebrane lub do których są przetwarzane lub
przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Grupy Masterlease.
2. Grupa Masterlease przechowuje dane osobowe w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z
obowiązującymi przepisami prawa.
1.
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IX.

Polityka plików cookies

1. Grupa Masterlease może gromadzić dane za pośrednictwem plików cookies, pikseli śledzących lub
obiektów udostępnianych w urządzeniach lub przeglądarce. Szczegółowy opis ww. technologii znajduje
się tutaj.
2. Grupa Masterlease używa plików cookies w szczególności w celu ulepszenia oferty produktów.
Gromadzenie danych za pośrednictwem plików cookies może zostać w każdej chwili dezaktywowane
przez użytkownika.
3. Grupa Masterlease gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba
odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizuje te dane korzystając z rozwiązania
zewnętrznego dostawcy -Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie
udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby.

X.

Bezpieczeństwo

1. Grupa Masterlease wdrożyła racjonalne, adekwatne środki biznesowe, ekonomiczne, fizyczne,
techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przeciwko przypadkowemu lub
nielegalnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie, zmianie, niedozwolonemu ujawnieniu lub
uzyskaniu dostępu oraz wszelkim innym formom nielegalnego przetwarzania.
2. Grupa Masterlease wdrożyła stosowne polityki i procedury ochrony danych osobowych oraz
infrastruktury informatycznej.
3. Grupa Masterlease zarządzają danymi osobowymi zgodnie z wewnętrznie przyjętymi wymogami
bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
4. Wszelkie incydenty/naruszenia związane z ochroną danych osobowych należy kierować na adres
naruszenia@masterlease.pl Więcej informacji nt. zgłaszania naruszeń znajduje się tutaj.
5. Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
a) e-mailem pod adres iodo@masterlease.pl
b) listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk.

XI.

Kontrola przez użytkownika stron internetowych

1. Grupa Masterlease zapewnia realizację praw osób, na zasadach opisanych w procedurze realizacji
praw osób fizycznych oraz postępowania w przypadku naruszeń bezpieczeństwa przetwarzanych
danych osobowych (procedura znajduje się tutaj).
2. Grupa Masterlease w szczególności zapewnia, że każdy użytkownik serwisu:
a) ma prawo zrezygnować z otrzymywanych od Grupy Masterlease zamówionych wcześniej
informacji reklamowych (newslettery, e-maile zawierające informacje handlowe)
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b) ma prawo złożyć wniosek o usunięcie informacji o danej osobie, której dane dotyczą z bazy
Grupy Masterlease
c) ma prawo do wstrzymania wysyłanych informacji za pomocą listów elektronicznych lub w innej
formie
d) ma prawo w każdym momencie odwołać wyrażoną zgodę
e) ma prawo w każdym momencie do modyfikacji przesłanych do Grupy Masterlease danych
osobowych.
3. Użytkownik, który skorzysta z prawa do sprzeciwu powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i
usunąć z nich pliki cookies.

XII.

Zmiany polityki prywatności i kontakt

1. Wszelkie pytania, uwagi i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności Grupy Masterlease w tym
wyjaśnienia związane z warunkami korzystania ze stron internetowych należy kierować na adres
odo@masterlease.
2. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018r. Polityka poddawana jest regularnym
uzupełnieniom i aktualizacjom. Wszelkie zmiany niniejszej polityki wchodzą w życie z chwilą
umieszczenia zmienionej wersji polityki na stronie www.masterlease.pl w zakładce Grupa Masterlease a
dane osobowe.
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