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Data

Miejscowość

PEŁNOMOCNICTWO
Działając jako (funkcja: np. prezes zarządu / członek zarządu / właściciel)
uprawniony/ieni do reprezentowania (nazwa / firma Mocodawcy)
posługującej/ego się numerem NIP

, zwanej/ego dalej „Mocodawcą” upoważniam/y
legitymującą (ego) się dowodem osobistym seria i nr

Panią/Pana
PESEL:

,

, zamieszkałą/ego pod adresem:

adres email

, telefon:

zwanej/ego dalej „Pełnomocnikiem”,

do podejmowania przez Pełnomocnika wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z wszystkimi umowami zawartymi z Idea Getin Leasing S.A. oraz
spółkami należącymi do grupy kapitałowej Idea Getin Leasing S.A., w tym czynności związanych z pozyskiwaniem i udzielaniem informacji, dokonywania rozliczeń,
składania wniosków, zapytań i reklamacji.
Niniejsze pełnomocnictwo nie obejmuje swoim zakresem:
- zawierania z podmiotami z Grupy IGL nowych umów,
- zaciągania zobowiązań wekslowych,
- podpisywania cesji praw i obowiązków z tytułu zawartych umów,
- ustanawiania nowych zabezpieczeń,
- wskazania osoby trzeciej jako nabywcy przedmiotu.
Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucji).

PODPIS!

Pełnomocnictwo zostało udzielone bezterminowo i może być w każdym czasie odwołane.

WYPEŁNIONY I PODPISANY DOKUMENT PRZEŚLIJ
na adres e-mail: dop@ideagetin.pl
lub pocztą na adres:
Kancelaria DOP
ul. Armii Krajowej 25, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Miejscowość, data, podpis i pieczątka

Adres do korespondencji:
Kancelaria DOP
ul. Armii Krajowej 25
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ideagetinleasing.pl

T: 71 33 44 900
801 199 199
dop@ideagetin.pl

Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000307665, NIP: 5213482474, REGON: 141374292, BDO: 000349095, kapitał zakładowy: 28.201.000,00 zł, opłacony w całości.
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000466828, NIP: 5272695935, REGON: 146748930, kapitał zakładowy: 560.000,00 zł,
opłacony w całości.
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WZGLĘDEM PEŁNOMOCNIKA KLIENTA
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 (w zakresie danych pozyskanych od Państwa) oraz art. 14 (w zakresie danych pozyskanych od Klienta) RODO1 uprzejmie
informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6, kod pocztowy 53-609 (dalej takż: „Spółka”), Źródłem pochodzenia danych osobowych jest Leasingobiorca.
2) Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby
Spółki (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: IOD@ideagetin.pl,
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celu podjęcia na wniosek Klienta działań zmierzających do udzielenia pełnomocnictwa,,
- w celu wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych spoczywających na Spółce w związku z koniecznością przechowywania dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa,
- w wewnętrznych celach administracyjnych Spółki, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki,
- w sytuacji niewywiązywania się z umowy także w celach windykacyjnych – na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz w oparciu o prawnie uzasadniony
interes Spółki, jakim jest dochodzenie roszczeń,
- w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw Spółki przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
Administratora Danych, polegających odpowiednio na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami wobecSpółki lub na potrzeby wykorzystania danych w celu sformułowania przez Spółkę własnych roszczeń,
- w celu analitycznym oraz badania satysfakcji klientów - będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Spółki, jakimi są doskonalenie oferowanych przez
Spółkę produktów i usług pod kątem zapotrzebowania klientów,
4) Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, Zus) lub innym
podwykonawcom, jak np. podmiotom dostarczającym usługi informatyczne czy świadczącym na rzecz Spółki usługi windykacyjne.
5) Państwa dane przechowywane będą do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa w zakresie konieczności przechowywania dokumentacji księgowo–
podatkowej lub innej (np. ubezpieczeniowej) oraz przedawnienia roszczeń,
6) mają Państwo – stosownie do sytuacji – prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie.
1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1)
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