REGULAMIN NR 31/10/2019/1
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI
PRZYSŁUGUJĄCEJ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
WOBEC DŁUŻNIKA SEBASTIANA LEHMANN (PESEL: 75091504715)

§1
SPRZEDAJĄCY
1. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.
Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości
147 418 918,00 zł w całości wpłacony (dalej także jako „Wierzyciel”).
2. Wierzyciel ogłasza, organizuje i przeprowadza postępowanie w sprawie sprzedaży
wierzytelności we współpracy z Zarządcą w postępowaniach sanacyjnych Dłużnika –
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie (dalej także jako
„Zarządca”).
§2
PRZEDMIOT PRZETARGU
1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż wierzytelności przysługującej
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna wobec dłużnika Sebastiana Lehmann (PESEL:
75091504715) (dalej jako „Dłużnik”).
2. Wierzytelności Wierzyciela wobec Dłużnika (dalej jako „Wierzytelność”) wynikają z
umowy o kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym Agro Progres nr
U/0053809539/0003/2015/7600 z dnia 12 lutego 2016 r.
3. Wysokość Wierzytelności przysługująca Wierzycielowi wobec Dłużnika, według stanu na
dzień 31 października 2019 r. wynosi łącznie: 13.829.006,42 PLN, w tym wysokość
należności głównej 13.511.968,31 PLN .
4. Zabezpieczeniem spłaty Wierzytelności są m.in.:
a) Hipoteka umowna do kwoty 22.350.000,00 MPLN (I wpis) ustanowiona na nieruchomości
(działka nr 2/9, 16, 29/3, 29/4,30,41/4,54/21,54/22) położonej w miejscowości Cieśle gmina
Buk dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1S/00056616/4 o pow. 261,55 ha
b) Weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z małżonką wraz z deklaracją wekslową
c) Poręczenie udzielone przez Lehmann Agrotechnika Sp.z o.o. (w sanacji)

5. W stosunku do Dłużnika:
1) postanowieniem z 16 października 2018r. sygn. akt XI GR 62/18 Sąd Rejonowy
Poznań Stare Miasto w Poznaniu otworzył postępowanie sanacyjne Dłużnika
prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann
Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann sc w Wielkiej Wsi,
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2) postanowieniem z 22 lutego 2019r. sygn. akt XI GR 13/19 Sąd Rejonowy Poznań Stare
Miasto w Poznaniu otworzył postępowanie sanacyjne Dłużnika prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą Lehmann Agrofarms Sebastian Lehmann
w Wielkiej Wsi,
3) postanowieniem z 26 lutego 2019 r. sygn.akt XI GRs 2/19 Sąd Rejonowy Poznań
Stare Miasto w Poznaniu połączył sprawę w toku postępowania sanacyjnego
Sebastiana Lehmann prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LEHMANN
AGROFARMS Sebastian Lehmann ze sprawą sanacyjną Edyty Lehmann prowadzącej
działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej LEHMANN AGROTECHNIKA
Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. w Wielkiej Wsi oraz Sebastiana Lehmann
prowadzącego działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej LEHMANN
AGROTECHNIKA Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. w Wielkiej Wsi, w celu ich
łącznego prowadzenia pod wspólną sygnaturą XI GRs 14/18.
5. Wierzytelność Wierzyciela została uznana w spisie wierzytelności w postępowaniu
sanacyjnym Dłużnika otwartym 16 października 2018r. w wysokości 13.495.837,42 PLN
pod nr 6.
6. Zbywane Wierzytelności należą do kategorii stracone w rozumieniu rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko
związane z działalnością banków.

§3
TRYB SPRZEDAŻY
1. Sprzedaż następuje w trybie przetargu nieograniczonego. Przetarg odbywa się na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z przepisami art. 701 – 705
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Sprzedaż następuje w trybie publicznym, o którym mowa w art. 109 ust. 2 Prawa
Restrukturyzacyjnego, po obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
informacji o trybie i miejscu sprzedaży wierzytelności, a zbycie nastąpi na rzecz
nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę oraz uzyska ze strony Banku pozytywną
ocenę ryzyka pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu.

§4
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU
1. Cena minimalna zakupu Wierzytelności 13.150.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów
sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) („Cena Minimalna”),
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 k.c. („Oferent”)
3. Jeżeli Oferenta reprezentuje inna osoba, do oferty dołącza się notarialny odpis
pełnomocnictwa do uczestnictwa w przetargu oraz nabycia Wierzytelności.
4. W przypadku nabycia Wierzytelności do majątku wspólnego, warunkiem jest złożenie
oferty przez jednego małżonka wraz z pisemną zgodą drugiego małżonka do
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uczestnictwa w przetargu oraz nabycia Wierzytelności. Oferent pozostający w związku
małżeńskim, który zamierza nabyć Wierzytelność do majątku osobistego, dołącza do
oferty oświadczenie o nabywaniu Wierzytelności do majątku osobistego.
5. W przetargu może uczestniczyć Oferent spełniający łącznie następujące warunki:
1)
nie jest wpisany do żadnego rejestru dłużników,
2)
nie zostało w stosunku do niego wszczęte postępowanie upadłościowe albo
restrukturyzacyjne lub nie został złożony wniosek o wszczęcie takiego
postępowania,
3)
nie ma w stosunku do Wierzyciela wymagalnych zobowiązań finansowych.
6. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
1) Dłużnik lub dłużnik z tytułu zabezpieczenia Wierzytelności,
2) małżonek Dłużnika lub dłużnika z tytułu zabezpieczenia Wierzytelności, wstępni i zstępni
Dłużnika lub dłużnika z tytułu zabezpieczenia Wierzytelności.
7. Każdy z Oferentów ponosi we własnym zakresie koszty związane z udziałem w przetargu.
§5
ETAP POPRZEDZAJĄCY SKŁADANIE OFERT
1. Podmiotowi zainteresowanemu, spełniającemu warunki do wzięcia udziału w przetargu,
w terminie 5 dni od opublikowania ogłoszenia o przetargu, przysługuje uprawnienie do
wystąpienia do Wierzyciela z wnioskiem o udostępnienie szczegółowych informacji
dotyczących Wierzytelności.
2. Wierzyciel zobowiązuje się, po zweryfikowaniu, czy podmiot zainteresowany spełnia
wymogi dopuszczenia do udziału w przetargu, udostępnić informacje dotyczące
Wierzytelności, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania wniosku o udostępnienie
szczegółowych informacji dotyczących Wierzytelności.
3. Każdy zainteresowany ma prawo zwrócić się do Wierzyciela z wnioskiem o wyjaśnienie
treści niniejszego Regulaminu. Pytanie musi być wysłane do Wierzyciela za pomocą
poczty elektronicznej (na podany poniżej adres e-mail pracownika Wierzyciela) i
dostarczone do Wierzyciela nie później niż 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert.
W tytule przesyłki musi być zawarty dopisek: „Lehmann sprzedaż wierzytelności”.
4. Pytania i wnioski dotyczące Wierzytelności lub niniejszego Regulaminu należy kierować
do pracownika Wierzyciela - Tomasza Błaszczyka, dane kontaktowe:
Tomasz Błaszczyk - Biuro Restrukturyzacji i Windykacji MSP BNP Paribas Bank Polska S.A. - 30-150 Kraków,
ul. Armii Krajowej 28 Budynek AWATAR, tel. (012) 625 78 38 lub 605 720 273. E-mail
tomasz.blaszczyk@bnpparibas.pl

§6
OFERTA
1. W przypadku złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty, wiążąca jest oferta
wskazująca wyższą cenę.
2. Niedopuszczalne jest złożenie oferty dotyczącej części Wierzytelności. Niedopuszczalna
jest również oferta wariantowa.
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3. Niedopuszczalne jest złożenie oferty uzależniającej zawarcie umowy sprzedaży
Wierzytelności od spełnienia warunku.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz spełniać wszystkie warunki
wymienione w niniejszym Regulaminie oraz zawierać w szczególności:
1) w przypadku Oferenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
dokładne oznaczenie Oferenta – imię i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL lub
datę urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, państwo urodzenia,
serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, adres zamieszkania,
nazwę przedsiębiorcy (firmę), numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres głównego
miejsca wykonywania działalności gospodarczej adres do korespondencji, nr telefonu,
adres e-mail,
2) w przypadku Oferenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej – nazwę (firmę), formę organizacyjną, adres
siedziby oraz adres prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub
w przypadku braku takiego numeru – nazwę właściwego rejestru handlowego, państwo
rejestracji, datę rejestracji i numer w rejestrze oraz imię i nazwisko, numer PESEL lub
datę urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia
osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej;
3) oferowaną dokładną cenę wyrażoną kwotowo w walucie PLN,
4) pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym Wierzytelności i
nie wnosi żadnych zastrzeżeń,
5) pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i nabycia
Wierzytelności i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
6) oświadczenie Oferenta, iż: nabywa Wierzytelność wobec Dłużnika, zobowiązuje się do
pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą wierzytelności; nie ma w
stosunku do Wierzyciela wymagalnych zobowiązań, nie jest wpisany do żadnego
rejestru dłużników; nie zostało w stosunku do niego wszczęte postępowanie
upadłościowe albo restrukturyzacyjne i nie został złożony wniosek o wszczęcie takiego
postepowania; nie jest małżonkiem, wstępnym ani zstępnym Dłużnika lub dłużnika z
tytułu zabezpieczenia Wierzytelności,
7) oświadczenie Oferenta, że w razie wyboru jego oferty przedstawi na żądanie Banku
dane, informacje i dokumenty niezbędne dla celów przeprowadzenia oceny ryzyka pod
względem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
8)
datę sporządzenia oferty,
9)
czytelny podpis Oferenta lub pełnomocnika Oferenta.
5. Oferty z ceną poniżej Ceny Minimalnej będą odrzucane.
6. Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika do oferty powinien być załączony
notarialny odpis pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw) uprawniających do złożenia

oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży Wierzytelności.
7. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
8. Jeżeli oferta składa się z więcej niż jednej strony, wszystkie strony powinny być
podpisane przez Oferenta lub jego pełnomocnika.
9. Oferta wiąże Oferenta przez okres 3 miesięcy od dnia obwieszczenia ogłoszenia o
sprzedaży Wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
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§7
SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać listem poleconym na adres: BNP Paribas Bank Polska S.A. Biuro
Restrukturyzacji MSP – Kraków, ul. Armii Krajowej 28; 30-150 Kraków. Oferty można
również składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 pod
ww. adresem.
2. Termin składania ofert wynosi 10 dni od dnia obwieszczenia niniejszego o sprzedaży
Wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo data wysłania oferty na ten
adres listem poleconym. Termin do wniesienia oferty w przypadku jej wysłania listem
poleconym uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku, gdy oferta została wysłana
w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
i doręczono ją w ciągu 3 dni od dnia wysłania.
4. Na kopercie powinno znajdować się oznaczenie Oferenta ze wskazaniem adresu
korespondencyjnego wraz z widoczną informacją o treści: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA
W PRZETARGU SEBASTIAN LEHMANN”.
5. Koperta z ofertą powinna być zaklejona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z
treścią oferty bez otwarcia koperty oraz w sposób wyłączający możliwość jej otwarcia
i zamknięcia bez pozostawienia śladów po otwarciu.
6. Po zakończeniu przetargu oferty nie podlegają zwrotowi.
§8
WADIUM
1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium.
2. Wadium jest wnoszone wyłącznie w pieniądzu i wynosi 5% ceny minimalnej, o której
mowa w § 4 ust. 1.
3. Wadium wnosi się na rachunek bankowy o 10 1600 1198 0002 0028 2432 2616, z
podaniem tytułu przelewu: „WADIUM SEBASTIAN LEHMANN”.
4.Potwierdzenie wniesienia wadium stanowi załącznik do oferty. Potwierdzenie musi
wskazywać na fakt zaksięgowania transakcji.
5. Wadium zwraca się niezwłocznie po upływie ważności ofert, jednak nie później niż przed
upływem 7 dni od dnia zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. Wadium zwraca się bez
odsetek. Wadium nie podlega waloryzacji.
6. Wadium uiszczone przez Oferenta, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet
ceny nabycia Wierzytelności.

§9
OTWARCIE OFERT
1. Otwarcia ofert dokonuje Wierzyciel w obecności przedstawiciela Zarządcy.
2. Otwarcie ofert odbywa się w trybie niejawnym.
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3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli co najmniej jeden z
Oferentów złożył ofertę odpowiadającą warunkom przetargu.
4. Wierzyciel ustala liczbę otrzymanych ofert 4-ego dnia po upływie terminu składania ofert
i wyznacza termin ich otwarcia, nie później niż w terminie następnych 3 dni. W przypadku
braku ofert Wierzyciel stwierdza zamknięcie przetargu z powodu nieprzystąpienia
Oferentów do przetargu.
5. Wierzyciel wraz z Zarządcą otwiera koperty z ofertami w kolejności chronologicznej
(według daty wpływu), weryfikuje terminowość złożenia ofert i wniesienia wadium, a
następnie dokonuje ich szczegółowej merytorycznej analizy. Wierzyciel może stwierdzić
zamknięcie przetargu w przypadku braku ofert spełniających warunki określone w
Regulaminie.
6. Wierzyciel wybiera ofertę najkorzystniejszą cenowo. Kryterium cenowe jest jedynym
kryterium wyboru oferty.
7. Wierzyciel może w terminie 3 dni roboczych wezwać Oferenta do uzupełnienia,
doprecyzowania lub wyjaśnienia oferty jak również do przedstawienia danych, informacji
lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka pod względem
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
§ 10
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
1. Z otwarcia ofert sporządza się protokół.
2. Protokół zawiera:
a) termin i miejsce otwarcia ofert,
b) oznaczenie przedmiotu przetargu,
c) wskazanie osób dopuszczonych i niedopuszczonych
z uzasadnieniem,
d) wskazanie kolejności ofert według kryterium ceny,
e) rozstrzygnięcie,
f) wskazanie wybranej oferty,
g) datę i miejsce sporządzenia protokołu,
3. Protokół sporządza Wierzyciel.
4. Data podpisania protokołu jest datą zakończenia przetargu.

do

przetargu

wraz

§ 11
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU
1. Wierzyciel zawiadamia pisemnie Oferenta, którego oferta została wybrana o wyniku
przetargu w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu.
2. Wierzyciel w terminie 7 dni od upływu okresu ważności ofert przesyła przesyłką
pocztową poleconą pozostałym oferentom informację, że ich oferty nie zostały
wybrane.
3. Wybór oferty nie podlega zaskarżeniu.
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§ 12
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Oferent którego oferta została wybrana przez Wierzyciela jest zobowiązany do
nabycia Wierzytelności w drodze umowy sprzedaży zawartej w formie pisemnej
z podpisem notarialnie poświadczonym po cenie wskazanej w Ofercie.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie przez Oferenta pozytywnej oceny ryzyka
pod względem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3. Wierzyciel zawiera umowę sprzedaży z nabywcą w terminie 30 dni od dnia sporządzenia
protokołu z otwarcia ofert. Wierzyciel może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć
wskazany termin o 7 dni.
4. Wierzyciel wskazuje termin oraz miejsce zawarcia umowy sprzedaży.
5. Jeżeli nabywca Wierzytelności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wierzyciel może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
6. Jeżeli zawarcie umowy nie nastąpi z przyczyn, za które nabywca wierzytelności nie ponosi
odpowiedzialności, wpłacone przez niego wadium podlega zwrotowi na warunkach
wskazanych w § 8 ust. 5. Za przyczynę niezależną od zawarcia umowy uważa się
negatywną ocenę ryzyka pod względem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu, chyba że wynikała ona z niedostarczenia przez Oferenta
dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny.
7. Cenę nabycia nabywca uiszcza jednorazowo w drodze przelewu na wskazany przez
Wierzyciela rachunek bankowy. Cena nabycia powinna zostać zaksięgowana na
wskazanym rachunku bankowym na co najmniej 3 dni przed dniem wyznaczonym na
zawarcie umowy sprzedaży.
8. Nieuiszczenie w terminie ceny nabycia przez nabywcę lub jedynie częściowe jej
uiszczenie uznaje się za uchylenie od zawarcia umowy i powoduje skutek, o którym mowa
w ust. 5.
9. Nabywca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy w przypadku, gdy:
a) wydane zostanie postanowienie (choćby nieprawomocne) w przedmiocie umorzenia
lub zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika;
b) w chwili przystąpienia do zawarcia umowy wydane zostanie postanowienie (choćby
nieprawomocne) w przedmiocie zmiany lub odwołania Zimmerman Filipiak
Restrukturyzacja S.A. z funkcji zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej postanowienia § 8 ust. 5 stosuje się
odpowiednio.
11. W przypadku nieprzystąpienia do umowy sprzedaży Wierzytelności przez Oferenta,
którego oferta została wybrana, Bank wzywa Oferenta, którego oferta spełnia warunki
określone w Regulaminie, który złożył drugą, w kolejności według kryterium oferowanej za
Wierzytelności ceny ofertę, do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności wskazują
termin i miejsce zawarcia tej umowy, nie dłuższy niż termin ważności ofert. Postanowienia
ust. 1 -10 stosuje się odpowiednio.
12. Postanowienie ust. 11 stosuje się odpowiednio do zawarcia umowy sprzedaży
Wierzytelności z kolejnymi Oferentami, którzy złożyli kolejne według kryterium ceny oferty,
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jeżeli Oferenci, których Bank wezwał nie przystąpili
Wierzytelności.

do zawarcia umowy sprzedaży

§ 13
ZASTRZEŻENIA DODATKOWE
1. Wierzycielowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu w dowolnym terminie bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
2. Wierzyciel nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika w chwili
przelewu.
3. Nabywca wierzytelności ponosi wszelkie koszty, w szczególności opłaty i podatki,
związane z umową sprzedaży.

§ 14
ZAWIADOMIENIA
1. Zawiadomienia związane z przetargiem dokonywane są w drodze indywidualnych
zawiadomień skierowanych pisemnie do poszczególnych Oferentów.
2. Zawiadomienia pisemne kierowane są na adres korespondencyjny Oferenta wskazany na
kopercie z ofertą.
§ 15
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Wierzyciel, zgodnie z art. 13 i 14 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) (dalej „RODO”),
informuje, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BNP Paribas Bank Polska S.A.,
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa („Wierzyciel”).
2. Wierzyciel przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Wierzycielem (art. 6 ust. 1
lit. b RODO),
 realizacji umowy zawartej z Wierzycielem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wierzycielu wynikających
z przepisów szczególnych regulujących działalność Banku, w tym zwłaszcza
profilowania w związku z zapobieganiem praniu pieniędzy oraz przestrzeganiem
przepisów dotyczących sankcji i embarg (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 profilowania w związku z tworzeniem modeli statystycznych, w celu poprawy
zarządzania ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą
umową lub z jej niezawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
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spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez
Wierzyciela,
w trakcie wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
profilowania dla celów marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez
Wierzyciela (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
marketingu i promocji produktów spółek z grupy kapitałowej BNP Paribas
wskazanych na stronie: https://www.bgzbnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupybnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
administracji wewnętrznej Wierzyciela, w tym utrzymania infrastruktury
teleinformatycznej, analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania
wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. f, w tym na profilowanie Pani/Pana danych osobowych.
4. W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak
np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/Pana kierowane komunikaty
marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.
5. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody
(art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy
zawartej z Bankiem, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla
zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania
zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres
wynikający z przepisów szczególnych.
7. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art.
16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych
(art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych (art. 21 RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono
warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa.
Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia
umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Wierzyciel. Dane dla celu
marketingowego dane są podawane dobrowolnie.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie nieuprawnionego
przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego właściwego do spraw
ochrony danych osobowych.
10. Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
wysyłając wiadomość na adres email: iodo@bgzbnpparibas.pl
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