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Niniejsza polityka ochrony danych osobowych i prywatności wyjaśnia, w jaki sposób dane
osobowe ("Dane") przedstawicieli, kierowników, poręczycieli, rzeczywistych beneficjentów,
udziałowców (wyłącznie osoby fizyczne) i następców naszego Klienta ("Osoby, których dane
dotyczą") są przetwarzane przez CNH Industrial Capital Solutions S.p.A. ("my", "nas", "nasz",
"Kontroler" lub "Spółka"), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Jesteśmy
zobowiązani do ochrony i poszanowania prywatności Podmiotów danych.
1. JAK UZYSKUJEMY DANE
Możemy gromadzić, przetwarzać i przechowywać niektóre dane, np:
a) Dane identyfikacyjne i kontaktowe
b) Dane zawodowe
c) Dane sądowe
d) Dane ekonomiczne, majątkowe, finansowe, ubezpieczeniowe
Zazwyczaj Dane są przekazywane nam przez Podmioty danych, ale w niektórych przypadkach
możemy zbierać dane od osób trzecich lub z rejestrów publicznych. Chronimy Dane uzyskane od
osób trzecich zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszej nocie o ochronie prywatności.
2. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE
Zebrane dane mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:
i.
Wykonanie umowy i/lub umowy o świadczenie usług w celu wypełnienia naszego
zobowiązania umownego;
ii.
Dążenie do ustanowienia, utrzymania i poprawy naszych relacji z Klientem, jak również
jakości naszych produktów i usług;
iii.
Wykonywanie czynności wymaganych przez obowiązujące przepisy ustawowe i
wykonawcze (np. kontrole w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy);
iv.
ochrona naszych interesów w przypadku sporów lub skarg.
Dane są gromadzone i przetwarzane na podstawie umowy dotyczącej przetwarzania na mocy pkt
(i) i (ii) oraz naszego wyraźnego i uzasadnionego interesu w przetwarzaniu na mocy pkt (iii) i (iv).
Dane mogą być przetwarzane elektronicznie w ramach systemów informatycznych oraz ręcznie
w formie papierowej. Dane będą przetwarzane i przechowywane przez cały okres, zapewniając
ich bezpieczeństwo i poufność w zgodzie z zasadami uczciwości, legalności i przejrzystości oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
3. KONSEKWENCJE NIEDOSTARCZENIA DANYCH
Przesyłanie danych nigdy nie jest obowiązkowe. Jednak nieprzekazanie danych niezbędnych do
osiągnięcia celów opisanych w niniejszej nocie o ochronie prywatności może uniemożliwić
Klientom realizację umowy z nami lub uniemożliwić nam wywiązanie się z zobowiązań prawnych.
4. JAK UDOSTĘPNIAMY DANE
Jesteśmy spółką należącą do CNH Industrial Group, światowego lidera w sektorze dóbr
inwestycyjnych. Dane mogą być udostępniane i komunikowane naszym spółkom zależnym i
stowarzyszonym z grupą przemysłową CNH, autoryzowanym podmiotom zewnętrznym i
instytucjom finansowym, usługodawcom i partnerom biznesowym z siedzibą w Unii Europejskiej
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i poza nią, którzy mają szczególne zobowiązania umowne i mogą je wykorzystywać wyłącznie w
celu realizacji wyżej wymienionych celów.
Amerykańskie spółki zależne CNH Industrial Group przestrzegają unijnych i szwajcarskich ram
ochrony prywatności, określonych przez Departament Handlu USA w odniesieniu do
gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych, odpowiednio.
Przekazywanie danych osobowych do spółek zależnych CNH Industrial Group w Stanach
Zjednoczonych podlega certyfikacji w zakresie ochrony prywatności i zgodności z polityką ochrony
prywatności CNH Industrial Privacy Shield, dostępną tutaj: http://www.cnhindustrial.com/enus/governance/policies_and_guidelines/Pages/corporate_policies.aspx.
Aby dowiedzieć się więcej o programie "Privacy Shield" oraz zapoznać się z certyfikacją spółek
zależnych CNH Industrial Group w USA, prosimy odwiedzić stronę www.privacyshield.gov.
Dane mogą być przekazywane osobom trzecim w celu wypełnienia zobowiązań prawnych,
prowadzenia i utrzymania naszego bezpieczeństwa i Grupy Przemysłowej CNH, ochrony praw lub
własności naszej i Grupy Przemysłowej CNH, reagowania na polecenia władz publicznych lub
wykonywania naszych praw przed organami sądowymi.
5. JAK PRZEKAZUJEMY DANE
W celu wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem Danych, jak opisano powyżej,
możemy przekazywać Dane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym
przechowywać je na cyfrowych lub fizycznych bazach danych zarządzanych przez podmioty
działające na nasze zlecenie. Zarządzanie bazami danych i przetwarzanie danych jest ograniczone
do celów przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami w
zakresie ochrony danych.
W przypadku przekazywania Danych poza EOG, Spółka zastosuje wszelkie odpowiednie środki
umowne w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Danych, w tym m.in. umowy oparte na
standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, mających
zastosowanie do przekazywania danych osobowych poza EOG.
6. DANE WSTECZNE
Dane są przechowywane w naszych systemach i archiwach tak długo, jak jest to konieczne do
realizacji celów opisanych w niniejszej nocie o ochronie prywatności, z uwzględnieniem, w
stosownych przypadkach, wymogów prawnych i umownych.
Gdy Dane nie są już potrzebne do celów, dla których są przetwarzane, są one usuwane lub
przechowywane w formie, która nie pozwala na identyfikację osób, których dane dotyczą, pod
warunkiem, że nie są one wymagane lub dozwolone przez prawo. Możemy kontynuować
przechowywanie Danych przez dłuższy okres czasu, co może być konieczne dla ochrony naszych
interesów związanych z ewentualną odpowiedzialnością związaną ze świadczeniem usług lub
dostarczaniem produktów lub przetwarzaniem Danych.
7. ADMINISTRATORZY DANYCH
CNH Industrial Capital Solutions S.p.A. , z siedzibą w Via Puglia n. 35, Torino, Włochy, jest
Administratorem Danych, które zbiera, przetwarza i przechowuje w ramach niniejszej noty o
ochronie prywatności.

8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osoby, których dane dotyczą, mogą korzystać ze swoich praw określonych w obowiązujących
przepisach prawa i regulacjach:
• Prawo dostępu: prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane są
przetwarzane, a jeśli tak, to do żądania dostępu do tych danych.
• Prawo do sprostowania: prawo do uzyskania od administratora danych uznanych za
niedokładne oraz do uzupełnienia niekompletnych informacji, w tym poprzez złożenie
oświadczenia uzupełniającego.
• Prawo do usunięcia danych: prawo do uzyskania od nas usunięcia danych bez zbędnej
zwłoki, w przypadku gdy żądanie jest składane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i regulacjami.
• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: prawo do sprzeciwu w każdej chwili
wobec przetwarzania danych, chyba że administrator wykaże istotne i uzasadnione
powody przetwarzania, które unieważniają to prawo.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: prawo do uzyskania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania dokładności i
precyzji danych oraz na czas niezbędny administratorowi do weryfikacji dokładności
danych.
• Prawo do przenoszenia danych: prawo do otrzymywania danych dostarczonych do
kontrolera w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do
odczytu maszynowego formacie. Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo
do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony
administratora, w szczególności po spełnieniu następujących warunków:
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie odbywa
się w sposób zautomatyzowany.
• Prawo do złożenia skargi: bez uszczerbku dla wszelkich innych sporów
administracyjnych lub sądowych, jeżeli podmioty danych uważają, że przetwarzanie
danych zostało przeprowadzone niezgodnie z prawem lub z obowiązującymi
przepisami ustawowymi i wykonawczymi, mają one prawo do złożenia skargi do
organu nadzorczego państwa członkowskiego, w którym mieszkają lub pracują lub
państwa, w którym nastąpiło naruszenie.
Osoby, których dane dotyczą, mogą korzystać z powyższych praw kontaktując się z nami w
następujący sposób:
•
•

•

Wypełniając formularz online dostępny tutaj: https://privacy.cnhindustrial.com/itit/footer/Pages/form.aspx
Wysłając list do Kontrolera na adres wskazany w sekcji 7 niniejszej Informacji o
Ochronie Prywatności, określającego "do wiadomości Zgodności z Prywatnością", w
miarę możliwości poprzez załączenie standardowego formularza, który można pobrać
tutaj: http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx.
Pisząc e-maila na adres privacy-compliance@cnhind.com, w miarę możliwości poprzez
załączenie
standardowego
formularza,
który
można
pobrać
stąd:
http://www.cnhindustrial.com/en-us/footer/Pages/DSRDC.aspx.

W przypadku, gdy Osoba, której dane dotyczą, zgłasza prośbę, możemy potrzebować uzyskania
dodatkowych danych osobowych od Osoby, której dane dotyczą, aby zweryfikować jej tożsamość
i w razie potrzeby skontaktować się z nią. Informacje te, wraz z innymi danymi, które są już przez
nas przechowywane, będą następnie przetwarzane w celu spełnienia prośby Podmiotu danych,
zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W razie potrzeby niektóre informacje mogą zostać
przekazane innym firmom w ramach Grupy Przemysłowej CNH lub poza nią, które działają jako
podmioty przetwarzające dane, w celu spełnienia prośby. Dane będą przetwarzane przez okres
niezbędny do oceny i rozpatrzenia wniosku, po czym będą archiwizowane przez odpowiedni okres
czasu pozwalający na wykazanie, że wniosek został rozpatrzony prawidłowo i terminowo.

9. AKTUALIZACJE DO NINIEJSZEJ NOTY O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
Niniejsze zawiadomienie o ochronie prywatności zostało sporządzone w październiku 2020 r.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji o ochronie prywatności w celu
odzwierciedlenia zmieniających się wymogów prawnych lub naszych działań w zakresie
przetwarzania danych.

