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Cargobull  Finance  sp.  z  o.o.  („CBF”,  „my”  lub  „nas”)  przetwarza  Państwa  dane  osobowe  zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi  prywatności  i  ochrony  danych  oraz  zgodnie
z  niniejszą  Informacją  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  (zwaną  również  „Informacją”).
W  niniejszej  Informacji  pragniemy  w  przejrzysty  sposób  przedstawić  Państwu  najważniejsze
standardy  działań  oraz  podstawy  prawne  przetwarzania  przez  nas  Państwa  danych  osobowych.

Dane  kontaktowe  CBF:
Cargobull  Finance  sp.  z  o.o.
Adres:  ul.  Inflancka  4A,  00-189  Warszawa
Telefon:  +  48  22  279  47  76
Numer  w  rejestrze  przedsiębiorców:  0000230767
NIP  (numer  do  celów  VAT):  527-24-65-247

Jesteśmy  spółką  zależną  Cargobull  Finance  Holding  B.V.,  która  stanowi  współwłasność  De  Lagę
Landen  International  B.V.  (51%  udziałów)  („DLL”)  oraz  Schmitz  Cargobull  A.G.  (49%  udziałów).
De  Lagę  Landen  International  B.V.  jest  spółką  zależną  Coóperatieve  Rabobank  U.A.  („Rabobank”
i  łącznie  z  jej  spółkami  zależnymi:  „Grupa  Rabobank”).  Dane  mogą  być  przetwarzane  w  ramach
Grupy  Rabobank  w  zakresie  dozwolonym  przez  prawo.  Przetwarzając  dane  w  ramach  Grupy
Rabobank,  przestrzegamy  zasad  uzgodnionych  w  Grupie  Rabobank  -  Rabobank  Privacy  Codę,
które  stanowią  wiążące  reguły  korporacyjne  Grupy.

Pytania  dotyczące  niniejszej  Informacji  lub  przetwarzania  danych  osobowych  w  ogóle  należy
kierować  do  lokalnego  specjalisty  ds.  zgodności  na  adres  ochronadanych@dllgroup.com.

Inspektor  Ochrony  Danych  Grupy  DLL  („IOD  Grupy  DLL")  wyznaczony  został  dla  De  Lagę
Landen  International  B.V.  i  jej  spółek  zależnych.  Z  IOD  Grupy  DLL  można  skontaktować  się  za
pośrednictwem  poczty  elektronicznej  pod  adresem:  privacyoffice@dllqroup.com.

Jakie  dane  osobowe  przetwarzamy?
„Dane  osobowe”  oznaczają  wszelkie  informacje,  które  bezpośrednio  lub  pośrednio  dotyczą  osoby
fizycznej,  lub  wszelkie  informacje,  których  można  użyć  w  celu  zidentyfikowania  osoby  fizycznej.

Dane  osobowe  są  „przetwarzane"  w  razie  prowadzenia  działania  lub  zestawu  działań
dotyczących  danych  osobowych,  takich  jak  zbieranie,  przechowywanie,  uzyskiwanie  dostępu,
korzystanie,  przekazywanie,  ujawnianie  i  usuwanie  danych  osobowych.

Możemy  przetwarzać  następujące  dane  osobowe:

dane  kontaktowe  i  dane  identyfikacyjne:  imiona,  nazwisko,  adres,  numer  telefonu,
(służbowy)  adres  poczty  elektronicznej,  kopię  dokumentu  tożsamości,  PESEL;
dane  dotyczące  umowy:  informacje  o  Państwa  sytuacji  finansowej,  informacje  dotyczące
naszych  produktów  lub  usług,  informacje  związane  z  uzyskaniem  usług  finansowych,
informacje  o  rachunku  bankowym,  Państwa  profil  ryzyka;
dane  potrzebne  nam  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  Państwa  i  naszego,  w  celu
zapobiegania  oszustwom,  praniu  pieniędzy  oraz  finansowaniu  terroryzmu  i  w  celu
prowadzenia  powiązanych  dochodzeń:  dane  osobowe  przetwarzane  w  rejestrach
zewnętrznych  i  wewnętrznych  Rabobank  oraz  na  listach  sankcji  krajowych  lub
międzynarodowych;
rozmowy  telefoniczne  (notatki  z  przeprowadzonych  przez  nas  rozmów),  dokumentację
wiadomości  e-mail:  rozmowy  telefoniczne,  jakie  prowadziliśmy  z  Państwem  lub  jakie
przeprowadzili  Państwo  z  nami.  Wiadomości  e-mail  wysłane  przez  Państwa  do  nas  oraz
otrzymane  przez  nas  od  Państwa;


























