
Klauzula informacyjna dotycząca przekazywania danych przez Bank spółce  
Alior Leasing sp. z o.o. w celu prowadzenia i rozliczania wspólnych akcji sprzedażowych 

 
 
 
„W związku ze złożeniem wniosku o zawarcie umowy o Rachunek Partner w trybie art. 104 ustęp 3 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe wyrażam zgodę na przekazanie przez Alior Bank 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie spółce Alior Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą we Wrocławiu następujących informacji stanowiących tajemnicę bankową:  
1) Złożeniu wniosku o zawarcie umowy o Rachunek Partner 
2) Zawarciu umowy o Rachunek Partner lub odmowie zawarcia umowy o Rachunek Partner przez 

Bank lub rezygnacji z zawarcia Umowy przeze mnie;  
3) Dokonaniu w okresie 60 dni od daty zawarcia umowy o Rachunek Partner płatności za 
pośrednictwem Rachunku Partner do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego lub 
wpływach od kontrahentów lub saldzie nie mniejszym niż wysokość miesięcznej raty leasingowej 
opłacanej przeze mnie do Alior Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 
Wrocławiu. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że w celu realizacji powyższego upoważnienia, Alior Bank przekaże do Alior 
Leasing moje dane osobowe w zakresie: numeru NIP. 
Tym samym Alior Leasing, stanie się Administratorem moich danych osobowych, w w/w zakresie, 
przetwarzanych w celu prowadzenia wspólnych akcji sprzedażowych Alior Bank oraz Alior Leasing i jej 
rozliczania, przez okres 3 lat . 
Alior Leasing może udostępnić w/w dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania 
na podstawie przepisów prawa.  
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo: 

• prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania.  

• prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych oraz prawo do otrzymania od administratora 
danych osobowych oraz przeniesienia ich do innego administratora.,  

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z 
Inspektorem Ochrony Danych Alior Leasing za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
iod@aliorleasing.pl lub korespondencyjnie na adres ul. T. Szewczenki 8, 40-855 Katowice z dopiskiem 
„Inspektor Ochrony Danych Alior Leasing sp. z o.o.”.  
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