Polityka ochrony prywatności Caterpillar Fianancial
Services Poland sp. z o.o.
Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Klientów, w związku ze świadczeniem usług przez Caterpillar Financial Services
Poland sp. z o.o. (dalej: „Administrator”) dla celów realizacji umowy, marketingu produktów własnych
oraz firm należących do grupy Caterpillar jak również w celu badania satysfakcji Klientów.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych w związku z korzystaniem z usług (dalej:
„Dane Osobowe”) jest Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838
Warszawa, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000068724, Regon: 012414146, NIP: 527-19-90017, Kapitał Zakładowy: 23.300.000,-zł - opłacony w całości, Zarząd: Kent Adams, Mark Cameron
Bainbridge, Jarosław Myszkowski
Więcej informacji na temat korporacyjnego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w
Caterpillar Inc. znajdziecie Państwo w Polityce ochrony prywatności zamieszczonej pod następującym
adresem: http://finance.cat.com/dataprivacy

2. Zbiór Danych Osobowych
Zbiór Danych Osobowych Klientów
Osobowych.

został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Danych

3. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych
Administrator udostępnia Dane Osobowe następującym kategoriom odbiorców:
•

dostawcy maszyn i urządzeń finansowanych przez Administratora

•

Caterpillar, Inc. oraz pozostałe Spółki działające w ramach grupy Caterpillar,

•

Brokerzy ubezpieczeniowi, firmy ubezpieczeniowe

•

Dostawcy usług działający w imieniu Administratora

Powyższe podmioty będą przetwarzać otrzymane dane tylko w celach związanych z realizacją
Umowy, marketingiem produktów i usług własnych lub Administratora oraz badaniem satysfakcji
Klientów. Administrator ogranicza przetwarzanie Danych Osobych do minimum koniecznego dla
realizacji powyższych celów.
Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim tylko w jednym z
wymienionych poniżej przypadków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa
c) będzie to niezbędne w celu świadczenia usług Administratora

W powyższych przypadkach Dane Osobowe mogą zostać przekazane także poza Europejski Obszar
Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

4. Prawo do informacji
Respektujemy prawo naszych Klientów do ochrony danych, w szczególności prawo do informacji.
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są dostępne po złożeniu zapytania, w zakresie
dopuszczalnym przez przepisy krajowe, jak również możliwa jest ich edycja. Zapytania prosimy
kierować do Administratora Bezpieczeństwa Informacji, którego dane kontaktowe znajdą Państwo
poniżej w części „Dane kontaktowe”.

5. Bezpieczeństwo Danych Osobowych
Informujemy, iż w Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o. wdrożone zostały odpowiednie
środki organizacyjne jak również stosowane są konieczne zabezpieczenia fizyczne i techniczne
celem zachowania najwyższej staranności perzy przetwarzaniu danych osobowych. Jednocześnie
informujemy, iż nasi pracownicy odbyli szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych i obowiązuje
ich zasada zachowania poufności.

6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych
W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych w celach
marketingowych. Aby to uczynić, należy skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa
Informacji.

7. Zmiany Polityki Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każda zmiana
zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Administratora.
Uprzejmie
prosimy
o
regularne
odwiedzanie
zakładki
http://www.bm.pl/finansowanie/do_pobrania.html. Administrator powiadomi Klientów jeśli wymagać tego będą
przepisy prawa lub charakter wprowadzonych zmian.

8. Dane Kontaktowe
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z polityką ochrony danych osobowych w Caterpillar
Financial Services Poland sp. z o.o. jak również w celu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie
danych w celach marketingowych, prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji:

Katarzyna Maryniak
Tel.: +48 22 44 88 710
E-mail: Katarzyna.Maryniak@cat.com

