Dokument dla: (I) Kredytobiorcy, (II) poręczyciela lub innej osoby fizycznej, które udzieliła zabezpieczenia spłaty kredytu,
(III) osoby fizycznej reprezentującej Kredytobiorcę

KLAUZULA INFORMACYJNA nr 1
Zgodnie z art. 13 i art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), opublikowane w Dz. Urz. EU L 119.1 (dalej jako „RODO”),
informujemy, że:
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FCE Bank plc z siedzibą w Brentwood, Wlk. Brytania, działający w Polsce przez FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział
w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres 02-677, ul. Taśmowa 7, należący do Ford Motor Company (dalej „Bank”)
Telefon: 22 608 69 80 lub 22 608 69 85. Pisemnie na adres: 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7.
Kontakt z inspektorem ochrony danych Banku pisemnie na adres Banku wskazany powyżej.
Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest warunkiem zawarcia umów z Bankiem. Jeżeli dane nie
zostaną podane, to nie dochodzi do zawarcia umowy kredytu i innych umów z Bankiem.
1) Podjęcia na Pani/Pana żądanie albo na żądanie podmiotu przez Panią/Pana reprezentowanego, działań
zmierzających do zawarcia umów z Bankiem, w tym oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego
z wykorzystaniem profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i przepisów ustawy Prawo bankowe;
2) Wykonania przez Bank umów zawartych z Panią/Panem albo z podmiotem przez Panią/Pana
reprezentowanym, w tym zarządzania ryzykiem kredytowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i przepisów
ustawy Prawo bankowe;
3) Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzoną działalnością bankową na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przepisów ustawy Prawo bankowe i innych ustaw;
4) Wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystki i raportowania
Banku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i przepisów ustawy Prawo bankowe;
5) Przedstawienia oferty usług Banku (marketing) na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i spełnienia wymogów
innych ustaw w zależności od sposobu komunikowania się z Panią/Panem;
6) Przedstawienia oferty produktów i usług podmiotów Ford Motor Company na podstawie Pani/Pana zgody
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz przepisów ustawy Prawo bankowe i spełnienia wymogów innych ustaw
w zależności od sposobu komunikowania się z Panią/Panem;
7) Prowadzenia działalności windykacyjno-sądowej wobec klientów, którzy nie wykonali zobowiązań płatniczych
wobec Banku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
8) Przekazywania danych do odbiorców danych na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
oraz przepisów ustawy Prawo bankowe.
1) Dane osobowe i adresowe: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane zawarte w dokumencie tożsamości,
nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia,
obywatelstwo, zawód, dane związane z kredytowanym pojazdem;
2) Dane demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie,
dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków;
3) Dane związane z kredytem: umowa kredytu, kwota i waluta, numer i stan rachunku kredytowego, data
powstania kredytu, warunki spłaty kredytu, cel finansowania, zabezpieczenie prawne i przedmiot
zabezpieczenia, spłata kredytu, data wygaśnięcia kredytu, przyczyny niespłacenia kredytu lub dopuszczenia
się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 ustawy Prawo bankowe, przyczyny wygaśnięcia kredytu,
informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.
Pani/Pana dane osobowe pochodzą od:
1) Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK);
2) Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRD);
3) Związku Banków Polskich (ZBP);
4) Z publicznie dostępnych źródeł.
1) W razie kredytobiorcy i małżonka kredytobiorcy albo osób fizycznych reprezentujących kredytobiorcę przez
okres trwania umowy kredytu i dalej do czasu upływu okresu przedawnienia do dochodzenia roszczeń
związanych z umową kredytu;
2) W razie poręczyciela lub innej osoby, która udzieliła zabezpieczenia spłaty kredytu przez okres trwania umowy
kredytu i dalej do czasu upływu okresu przedawnienia do dochodzenia roszczeń związanych z umową
poręczenia lub inną umową, na podstawie której zostało udzielone zabezpieczenie spłaty kredytu;
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3) W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa
bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu umowy kredytu;
4) W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzoną działalnością
bankową do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank;
5) W zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Banku do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych
interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania;
6) W zakresie marketingu oferty usług Banku do czasu wygaśnięcia umowy kredytu, a jeżeli został złożony
sprzeciw do czasu jego rozpoznania. Natomiast po wygaśnięciu umowy kredytu jedynie na podstawie
Pani/Pana zgody do czasu cofnięcia tej zgody;
7) W zakresie marketingu produktów i usług podmiotów Ford Motor Company do czasu wycofania przez
Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank:
1) Podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom
wymienionym w art. 105 ustawy Prawa bankowego;
2) Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Banku;
3) Innym podmiotom, w tym należącym do Ford Motor Company współpracujących z Bankiem, w szczególności:
Ford Polska Sp. z o.o. (ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa), Ford Motor Credit Company LLC w Dearborn MI,
USA, Ford Motor Pvt Ltd w Chennai, Indie, Ford Motor Company w Dearborn, USA i pośrednikom kredytowym
Banku w Polsce - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a) RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Wlk. Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Indii, Brazylii i
Argentyny na podstawie:
1) Umowy o powierzeniu przetwarzania danych lub Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez
Komisję Europejską, gdzie podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Banku;
2) Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Może Pani/ Pan uzyskać w Banku kopię danych osobowych przekazywanych do w/w krajów.
1) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do Pani/Pana danych;
b. żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
d. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych;
3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
4) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane
na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od Banku Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych
osobowych.
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