Zgoda Klienta na przekazanie BNP Paribas Bank Polska SA (dalej „BNP”) danych osobowych w celu przedstawienia
oferty finansowej BNP
Imię i nazwisko oraz PESEL: __________________

Adres e-mail: _________________________

Dalej również jako „Klient”
Telefon kontaktowy: _______________________

Nazwa Dealera: _______________________

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ford Credit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Taśmowej 7 i dalej zwany „Administratorem”.
Z uwagi na to, że z dniem 31 stycznia 2020 roku Administrator zaprzestał finansowania zakupu samochodów, zaś obecnie BNP
Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 10/16, dalej zwany „BNP”, został wyznaczony do
przedstawienia oferty finansowej (dalej jako „Oferta Finansowa BNP”), to za Pani/Pana zgodą wyrażoną w tym dokumencie,
Administrator udostępni Pani/Pana dane osobowe BNP w celu przedstawienia Oferty Finansowej BNP.
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Administrator udostępni BNP wskazane w tabeli powyżej Pani/Pana dane osobowe (dalej „Dane Klienta”) w celu
przedstawienia Oferty Finansowej BNP. Przekazanie Danych Klienta może się odbyć za pośrednictwem dealera Ford, który
jest zarówno pośrednikiem finansowym i przetwarzającym dane w imieniu Administratora, jak również jest pośrednikiem
kredytowym i przetwarzającym dane w imieniu BNP.
Z uwagi na to, że udostępnienie Danych Klienta odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
którego dokonano przed jej cofnięciem.
Administrator udostępni BNP Dane Klienta, które będą przetwarzane przez BNP przez okres niezbędny do przedłożenia
Oferty Finansowej BNP i akceptacji Oferty Finansowej BNP przez Panią/Pana, przy czym po udostępnieniu danych BNP
będzie działał dalej jako administrator Danych Klienta. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
Dane udostępnione BNP na podstawie zgody, o której mowa powyżej, będę przetwarzane przez BNP wyłącznie w celu
przedstawienia Oferty Finansowej BNP.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych
(art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia Oferty Finansowej BNP.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email:
dppoland@ford.com.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych
(dane dostępne na stronie www.uodo.gov.pl).

Po zapoznaniu się z treścią niniejszego dokumentu, wyrażam zgodę na udostępnienie BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 10/16 danych osobowych przez Administratora w celu przedstawienia Oferty Finansowej BNP.
Podpisanie niniejszego dokumentu obejmuje także Pani/Pana zgodę na ujawnienie BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Kasprzaka 10/16 danych z umowy pożyczki tj. bieżącego salda, oprocentowania, okresu pozostałego do
spłaty, wysokości miesięcznej raty. W szczególności dotyczy to także przekazania BNP Paribas Bank Polska S.A. drogą
elektroniczną zaświadczenia o bieżącym saldzie do spłaty na rzecz Ford Credit Poland Sp. z o.o. w razie złożenia przez
Panią/Pana wniosku kredytowego w BNP Paribas Bank Polska S.A.

…………………………………............................................................................
(data i podpis Klienta)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny przez BNP/Dealera w celu przedstawienia Oferty Finansowej BNP Paribas Bank
Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 10/16. Ofertę Finansową BNP Paribas Bank Polska S.A. proszę
przedstawić kontaktując się na wskazany powyżej numer telefonu.

…………………………………............................................................................
(data i podpis Klienta)

