Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.

FORMULARZ DANYCH DO WNIOSKU O LEASING LUB NAJEM
Imię
Drugie imię
Nazwisko
Obywatelstwo

polskie
PESEL

miejscowość urodzenia

inne
data urodzenia

kraj urodzenia

Seria i numer dowodu tożsamości

Dowód osobisty

		

Karta pobytu

Paszport

Data ważności dokumentu tożsamości
Stan cywilny

wolny/wolna

wdowiec/wdowa

w związku małżeńskim

ze wspólnotą majątkową

ADRES GŁÓWNY:

z rozdzielnością majątkową

Ulica

Ulica, nr domu, nr mieszkania
Miejscowość

Kod pocztowy

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Miejscowość

Nr mieszkania

Nr domu

Nr mieszkania

Kraj

Ulica

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Nr domu

Kod pocztowy

Kraj

Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Zgoda na e-fakturę

tak

nie

Liczba osób w gospodarstwie domowym

w tym dzieci poniżej 18 r. ż.

Daty urodzenia dzieci poniżej 18 r. ż.
Rodzaj zamieszkania

Czy posiada Pan / Pani
samochód prywatny?

dom

mieszkanie

inne

własne

wynajmowane

lokatorskie

tak

nie

rodzinne

Pracodawca
Adres pracodawcy
Zajmowane stanowisko
Data rozpoczęcia pracy w obecnym miejscu
Staż pracy ogółem

lat

miesięcy
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służbowe

inne		

Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.

Średni miesięczny dochód
z ostatnich trzech miesięcy

zł

Obecne miesięczne
zobowiązania kredytowe

zł

Suma limitów
na kartach/liniach kredytowych

zł

Suma limitów
na kartach/liniach kredytowych

zł

Inne niż kredytowe stałe miesięczne
zobowiązania finansowe

zł		

Kwota miesięcznych
obciążeń wynagrodzenia

zł

Koszty utrzymania
gospodarstwa domowego

zł

Czy dochód uzyskiwany w walucie obcej?

tak

nie

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA (w przypadku wspólnoty majątkowej)
Imię
Nazwisko
PESEL
Ulica

Adres zamieszkania
Miejscowość

Kod pocztowy

Nr domu

Nr mieszkania

Kraj

Telefon
Adres e-mail
Pracodawca
Adres pracodawcy
Zajmowane stanowisko
Staż pracy ogółem

lat

Średni miesięczny dochód
z ostatnich trzech miesięcy

miesięcy
zł

Data rozpoczęcia pracy w obecnym miejscu
Wyrażam zgodę przetwarzanie przez TLP, moich danych osobowych w celu przesyłania przez TLP informacji marketingowych lub
przedstawienia informacji o usługach i produktach świadczonych przez TLP jak również przez podmioty z grupy Toyota (m. in. dilerów
Toyota / Lexus, importera pojazdów – Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o. o., Toyota Bank Polska S.A.) - z tym, że powyższe
oświadczenie dotyczy przesyłania informacji tradycyjną pocztą.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez TLP informacji handlowych za pomocą jakichkolwiek ze środków komunikacji elektronicznej w tym
m.in. adresów e - mail, telefonu (w tym: SMS/MMS, rozmowa telefoniczna) jak również poprzez tablet lub inne urządzenie elektroniczne
(w tym również przez komunikator internetowy) za pomocą którego możliwe jest nawiązanie połączenia z Internetem, w celu przesyłania
przez TLP, za pomocą tychże środków komunikacji informacji marketingowych dotyczących oferowanych przez TLP jak również podmioty
z grupy Toyota usług (m. in. dilerów Toyota / Lexus, importera pojazdów – Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o. o., Toyota Bank
Polska S.A.) lub przedstawienia informacji o tych usługach i produktach.
Wyrażam zgodę na przekazanie przez Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich
danych osobowych w celu pozyskania informacji mnie dotyczących przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych
przekazanych przez Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom,
instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na
podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
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Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.

DOKUMENTY, KTÓRE BĘDĄ POTRZEBNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:
1. Dowody osobiste.
2. P
 otwierdzenia wpływu wynagrodzenia z trzech ostatnich miesięcy lub zaświadczenie z zakładu pracy.
3. E
 meryci: legitymacja emeryta oraz potwierdzenie wpływu świadczenia za ostatni miesiąc lub ostatnia rewaloryzacja emerytury.
4. R
 enciści: decyzja o przyznaniu renty.
5. O
 soby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: PIT za ostatni rok i podsumowanie z KPiR za ostatni kwartał bieżącego roku.
PRZEKAZANIE FORMULARZA:
Uzupełniony formularz powinien zostać przekazany osobiście pracownikowi stacji. W przypadku niemożliwości osobistego przekazania dokumentu,
formularz powinien zostać przekazany w bezpieczny sposób tzn. przed przekazaniem go kanałami elektronicznymi, powinien zostać zabezpieczony
hasłem. Hasło powinno zostać przekazane pracownikowi stacji dealerskiej innym kanałem np. telefonicznie, smsem.
Na podstawie art. 13 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) niniejszym informujemy, że:

mentowaniem wykonania usługi leasingu lub najmu. Natomiast w zakresie przetwarzania
danych w celu wymaganym przez przepisy prawa lub w celu realizacji uzasadnionego interesu TLP – TLP przechowuje dane przez okres wymagany przepisami prawa (tj. przepisy
prawa określają różne terminy przechowywania danych dla różnych sytuacji).

Administratorem Twoich danych (czyli podmiotem który ustala sposoby i cele przetwarzania danych) jest Toyota Leasing Polska Sp. z o. o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b,
numer telefonu: +48 22 488 5550, adres e-mail: tlp@pl.toyota fs.com (zwana dalej „TLP”).
TLP powołała Inspektora Ochrony Danych. W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również zakresu przysługujących Tobie praw, możesz kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e mail:
daneosobowe@toyotaleasing.pl.

Zakres przetwarzanych danych.
TLP przetwarza dane w zakresie niezbędnym dla realizacji określonego celu przetwarzania
(tj. przetwarzamy te dane, które są nam niezbędne). Do danych, jakie możemy przetwarzać
zalicza się dane indentyfikacyjne (np. imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego), adresowe (tj. dotyczące miejsca Twojego zamieszkania), finansowe (np. dane zawarte
w sprawozdaniu PIT), dotyczące Twoich powiązań prawnych i majątkowych (tj. dane dotyczące Twojego majątku w tym posiadanych nieruchomości, współpracy z innymi podmiotami).

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody,
jak również w przypadkach nie wymagających takiej zgody.

Komu możemy przekazać Twoje dane.
TLP może przekazać Twoje dane osobowe w ramach realizowania jednego z celów. Do
odbiorców danych zaliczają się:
• organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, np. Generalny
Inspektor Informacji Finansowej;
• podmioty wykonujące zadania określone przepisami prawa w związku z wykonywaniem
czynności w ramach umowy leasingu lub najmu oraz nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności, np. Biuro Informacji Kredytowej S.A., biura informacji gospodarczej i inne instytucje;
• podmioty wspierające TLP w procesach biznesowych i czynnościach związanych z realizacją umowy leasingu lub najmu, w tym podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz
TLP (tzw. procesorzy danych);

Do przypadków, gdy zgoda z Twojej strony nie jest wymagana, należą:
• wykonanie przez TLP zawartej z Tobą umowy leasingu lub najmu, jak również wykonanie
usług oferowanych przez TLP powiązanych z taką umową, komunikacji z Tobą w związku
z zawartą umową, rozpatrywania złożonych reklamacji, wykonywania czynności prawnych
związanych z umową leasingu lub najmu (podstawa to art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• wypełnienie obowiązków przez TLP w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
a wynikających z przepisów prawa. Dotyczy to obowiązków m. in. sprawozdawczych, podatkowych i rachunkowych (w tym udokumentowania wykonania usługi w ramach obowiązków nałożonych przez przepisy podatkowe i rachunkowe), archiwizacyjnych – czyli
związanych z przechowywaniem dokumentacji dotyczącej umowy leasingu lub najmu lub
innej dokumentacji powiązanej z taką umową (podstawa to art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• realizacja prawnie uzasadnionych interesów TLP, w tym: ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przeciwdziałania nadużyciom, raportowania jak
również w celach sprawozdawczych (podstawa to art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Do przypadków, gdy Twoja zgoda jest wymagana (tj. gdy TLP prosi Ciebie o wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych i bez zgody tych czynności nie wykona) należy:
• przetwarzanie danych w celach związanych z marketingiem produktów własnych TLP lub
marketingu produktów oferowanych przez podmioty powiązane z TLP np. dilerów marki
Toyota / Lexus, importera pojazdów, brokera ubezpieczeniowego jak również przez Toyota Bank Polska S.A. (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w tych celach (celach wymagających Twojej
zgody) jest zawsze dobrowolne i taką zgodę możesz zawsze odwołać.
Okres przechowywania Twoich danych.
W przypadkach, gdy Twoja zgoda jest wymagana – TLP przechowuje dane do czasu zakończenia realizacji celu którego dotyczyła udzielona zgoda, chyba, że wcześniej wycofasz
wyrażoną przez Ciebie zgodę (np. zgodę na marketing usług TLP).
W przypadku zaś, gdy Twoja zgoda nie jest wymagana – TLP w zakresie realizowania umowy leasingu lub najmu przechowuje Twoje dane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca
roku finansowego, w którym doszło do zakończenia takiej umowy. Taki sam termin przechowywania danych obowiązuje dla celów podatkowych i rachunkowych związanych z udoku-

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych.
W związku z przetwarzaniem danych przez TLP przysługują Tobie następujące prawa:
• prawo żądania od TLP dostępu do danych, które Ciebie dotyczą,
• sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody – prawo do cofnięcia zgody.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Twoje dane osobowe mogą stanowić przedmiot zautomatyzowanego podejmowania decyzji w zakresie oceny kredytowej Twojej osoby, tj. oceny zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania (zdolności kredytowej do spłaty przyszłej umowy leasingu lub najmu).
W wyniku tego procesu możesz uzyskać finansowanie w postaci umowy leasingu lub najmu
bądź TLP może odmówić Tobie udzielenia finansowania. Przy czym decyzja o odmowie
udzielenia finansowania nie będzie opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Twoje dane będą również przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w zakresie dokonania wstępnej jak również bieżącej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
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