UPOWAŻNIENIE
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (tj. Dz.U.2020 poz. 389 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą o BIG”
Niniejszym upoważniam LVS Brokers Sp. z o.o.
do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego
77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych.
Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań
na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Informacja przeznaczona dla konsumenta

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:

LVS Brokers Sp. z o.o.
BIG InfoMonitor S.A.
(dane podmiotu pytającego - Wierzyciela)

2. Z Administratorem można się skontaktować
poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres
siedziby Administratora):
3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z
którym można się skontaktować poprzez adres
poczty elektronicznej lub pisemnie (adres
siedziby Administratora)

info@big.pl
kontakt@saverium.pl

iod@big.pl
Lauri.sommarberg@lvsbrokers.com

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana dane
BIG InfoMonitor w celu:
Wierzyciela w celu weryfikacji jakości danych,
będą przetwarzane
pozyskania informacji gospodarczych lub
przez:
- udostępnienia informacji gospodarczych lub weryfikacji
weryfikacji wiarygodności płatniczej lub
jakości danych na zlecenie Wierzyciela, co stanowi
pozyskania informacji dotyczących zapytań,
uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą
na podstawie udzielonego przez Panią/Pana
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
upoważnienia.
- prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi realizację
obowiązku określonego w art. 27 Ustawy o BIG,
- udostępnienia informacji dotyczących zapytań, na podstawie
Pani/Pana zgody, będącej podstawą przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
6.
7.

Wierzyciel oraz BIG InfoMonitor przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia/numer PESEL.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy zajmujące się obsługą systemów teleinformatycznych lub
świadczeniem innych usług IT na rzecz Wierzyciela lub BIG InfoMonitor, w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których
przetwarzane są te dane.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.
11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

UPOWAŻNENIE
Upoważniam Fellow Finance Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej, 00672 Warszawa oraz Fellow Finance Oyj działający za pośrednictwem oddziału w Finlandii, z
siedzibą w Helsinkach, Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki, Finlandia, do wystąpienia do
Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie oraz do Krajowego Rejestru
Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie informacji
gospodarczych o moich zobowiązaniach. Udzielenie upoważnienia jest dobrowolne.
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Fellow Finance Polska Sp. z
o.o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących moich zobowiązań.
Niniejszym wyrażam zgodę, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010
r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr
81, poz.530 ze zm., „Ustawa”), na przekazywanie Fellow Finance Polska sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Pięknej 68, II piętro, 00-672 Warszawa, dotyczących mnie informacji
gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań wobec Fellow Finance Polska
sp. z o.o., na zasadach i w trybie określonym w Ustawie, do następujących Biur Informacji
Gospodarczej:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka
Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor),
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej
38.
Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Plac Bankowy 2,
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Armii Ludowej 21,

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

UPOWAŻNIENIE
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze. zm.) oraz na
podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj.
Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych niniejszym upoważniam
Fellow Finance Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej, 00-672 Warszawa
oraz
Fellow Finance Oyj działający za pośrednictwem oddziału w Finlandii, z siedzibą w Helsinkach,
Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki, Finlandia
do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych
oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura
Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP), w tym między innymi oceny
punktowej (scoring), w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i
oceny ryzyka kredytowego oraz dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni
zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów,
przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji
dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich
12 miesięcy.
Informacja przeznaczona dla konsumenta:
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6. Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr
dokumentu tożsamości.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu
także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu
administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.

Zgoda KBIG
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celu dokonania oceny
zdolności kredytowej.
Upoważniam Fellow Finance z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej, 00-672 Warszawa
oraz Fellow Finance Oyj z siedzibą w Helsinkiach, Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki do
wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul.
Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, zwanej dalej KBIG, o ujawnienie:
a) informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, stosownie do
treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
t. jedn. Dz. U. 2014.1015 z późn. zm., (zwanej dalej u.i.g.),
b) dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych
art. 28 ust. 1 u.i.g. oraz upoważniam KBIG do ujawnienia Fellow Finance
tych informacji.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam zgody Fellow
Finance z siedzibą w w Warszawie, przy ul. Pięknej, 00-672 Warszawa na przekazanie do
Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 –
476 Kraków informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań
pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących
powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki
zawartą z Fellow Finance.
1. Celem oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 ze
zm.) obowiązkiem kredytodawcy dokonania oceny zdolności kredytowej
konsumenta, jak również celem weryfikacji wiarygodności moich danych podanych
we wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na udostępnienie przez Fellow Finance
Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych Współpracującym z Fellow Finance Polska
Sp. Z o.o. Kredytodawcom*, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia udzielenia
niniejszej zgody, celem uzyskania ze zbiorów danych Współpracujących
Kredytodawców* informacji o złożonych przeze mnie wnioskach o pożyczkę,
zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań
z nich wynikających.”
2. Celem oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9
ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 ze
zm.) obowiązkiem kredytodawcy dokonania oceny zdolności kredytowej
konsumenta, jak również celem weryfikacji wiarygodności moich danych podanych
wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na udostępnianie przez Współpracujących

Kredytodawców* spółce Fellow Finance Polska Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż
30 dni od udzielenia niniejszej zgody, informacji o złożonych przeze mnie wnioskach
o pożyczkę, zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu
zobowiązań z nich wynikających a przetwarzanych w ich zbiorach danych.”
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fellow Finance Polska Sp. z o.o. przez okres
trzech lat odpowiednio po: wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy o
kredyt konsumencki, zbyciu przez Fellow Finance Polska Sp. z o.o. wierzytelności
wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt
konsumencki, informacji o zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o
wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających oraz moich danych osobowych i
pozostałych danych wskazanych we wniosku o pożyczkę w celu oceny zdolności
kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja
2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm.) obowiązkiem
kredytodawcy dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta oraz w celu
weryfikacji wiarygodności wniosków o zawarcie umowy o kredyt konsumencki
składanych
pozostałym
Współpracującym
Kredytodawcom*
poprzez
przeprowadzenie przez Fellow Finance Polska Sp. z o.o. na wniosek
Współpracujących Kredytodawców* analiz statystycznych polegających na
porównaniu danych o złożonym Fellow Finance Polska Sp. z o.o. przeze mnie
wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki z danymi wskazanymi w
kierowanych do Fellow Finance Polska Sp. z o.o. przez pozostałych Współpracujących
Kredytodawców* zapytaniach zawierających dane o składanych do nich wnioskach o
zawarcie umowy o kredyt konsumencki i udostępnienie Współpracującym
Kredytodawcom* informacji statystycznych o wynikach tych analiz.”
* Lista współpracujących kredytodawców:
http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

WZÓR ZGODY KLIENTA INSTYTUCJI POŻYCZKOWEJ
Zgoda na raportowanie
W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę :
Upoważniam Mash Poland Sp.zo.o do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Mash
Poland Sp.zo.o w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym
stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych
przekazanych przez Mash Poland Sp.zo.o w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata,
w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania
kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których
mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także
innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Zgoda na KBIG
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Mash
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 do
wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie,
ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących moich zobowiązań.

Klauzule i zgody przedstawiane klientom na stronach internetowych.
Klauzule – obowiązki informacyjne:

Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209
Warszawa, tel. 22 460 03 00, info@aasapolska.pl. Administrator wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@aasapolska.pl.
Podanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresów, nr PESEL i dowodu osobistego
oraz rachunku jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy pożyczki, a ich niepodanie
uniemożliwi jej zawarcie. Wyrażenie zgód na prowadzenie działań marketingowych
wybranymi kanałami komunikacji jest dobrowolne, a skutkiem ich nieudzielenia będzie
nieprzekazywanie informacji handlowych za pośrednictwem tych kanałów.
Dane będą przetwarzane w celach związanych z:
- realizacją umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy – art.
6 ust. 1 lit. b RODO),
- marketingiem (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust.
1 lit f RODO), przy czym podstawą przesyłania treści marketingowych poszczególnymi
kanałami komunikacji jest udzielona zgoda, oraz
- ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń, w tym także celu nagrywane są
rozmowy telefoniczne (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art.
6 ust. 1 lit f RODO), a także
- w celach wynikających z przepisów regulujący kwestie podatkowe i rachunkowe (art. 6 ust.
1 lit c RODO).
W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podmioty weryfikujące zdolność
kredytową, podmioty świadczące usługi kurierskie oraz windykacyjne.
Dane będą przechowywane przez okres: wymagany właściwymi przepisami prawa (np.
przepisami Kodeksu cywilnego, podatkowego, o rachunkowości, regulacjami sektorowymi)
oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
Decyzja dotycząca określenia Państwa zdolności do spłaty pożyczki zostanie podjęta
automatycznie przez system informatyczny. Zebrane od Państwa informacje (np. dot.
wynagrodzenia, statusu mieszkaniowego, stanu cywilnego) zostaną wprowadzane do
systemu, który oceni Państwa zdolność kredytową i podejmie decyzję o przyznaniu pożyczki
wykorzystując mechanizmy profilowania. Mają Państwo prawo otrzymania stosownych
wyjaśnień, co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia
własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji pracownika Aasa, który podejmie
ostateczną decyzję, co do udzielenia pożyczki. Podstawą prawną jest art. 22 ust. 2 lit. b
RODO w związku z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu
wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
Dane osobowe, w tym objęte tajemnicą bankową, mogą być przetwarzane i wzajemnie
udostępniane sobie przez banki, instytucje kredytowe, pożyczkowe, leasingowe w przypadku
uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstwa lub celu zapobiegania przestępstwom
dokonywanym na szkodę tych podmiotów, przetwarzanie obejmuje także informacje
dotyczące
wyroków
skazujących
w przypadkach przestępstw dokonywanych na szkodę tych podmiotów, w celu i zakresie
niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom (art. 6 ust. 1 lit .c, art. 10 RODO).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty email informacji handlowych od
Aasa Polska S.A
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem połączeń głosowych, SMS i MMS
informacji handlowych od Aasa Polska S.A.”
Wyrażam zgodę na złożenie przez Aasa Polska S.A. w moim imieniu oświadczeń, dotyczących
przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści
Niniejszym udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do
Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego
Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., o udostępnienie
informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu
oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści:

A) Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam AASA
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-209), przy ul. Hrubieszowskiej 2, NIP:
5252528111, REGON: 146017266, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411939 do
wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie

do

biur

informacji

gospodarczej

o

ujawnienie

informacji

gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
B) Upoważniam Aasa Polska S.A. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Aasa

Polska S.A. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w
tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy
ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych
przekazanych przez Aasa Polska S.A. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2
lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do
udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i
podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim, a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze
mnie zgody.
C) Upoważniam Aasa Polska S.A. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących
mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy, w tym także
zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej, w tym udostępnianie Aasa
Polska S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową
do Aasa Polska S.A dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z
Aasa Polska S.A. umowy po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez
Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji
dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Aasa Polska S.A.
umowy, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu
oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym
celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania
kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o
których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
D) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam AASA
Polska S.A. do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A. z
siedzibą w Warszawie, oraz Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji
Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji
gospodarczych i ponadto udzielam Aasa Polska S.A. umocowania do złożenia w

moim imieniu, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
z siedzibą w Warszawie upoważnienia do dokonania mojej wiarygodności
płatniczej i oceny zdolności kredytowej.
E) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Aasa
Polska S.A. do wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z
siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków, zwanego dalej KBIG, o
ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz
upoważniam KIBG do ujawienia Aasa Polska S.A. tych informacji oraz dotyczących
mnie informacji z centralnych zbiorów danych.
F) Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia

9 kwietnia 2010 r. o

udostępnieniu informacji gospodarczych, udzielam zgody na rzecz Aasa Polska
S.A. na przekazanie do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w
Krakowie, ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków, informacji gospodarczych o
wywiązaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w
chwili udzielania zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a
powstałych w związku z niniejszą umową zawartą z Aasa Polska S.A.
G) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu
informacji gospodarczych upoważniam Aasa Polska S.A. do wystąpienia do ERIF
Biuro Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących moich zobowiązań.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania
powyższych zgód. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Udzielenie powyższych upoważnień jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy
jego udzielenia AASA Polska S.A. na podstawie przepisów prawa może odmówić
zawarcia umowy lub zaproponować zawarcie umowy na warunkach mniej
korzystnych dla konsumenta.

[ ] Oświadczam, że nie jestem osobą która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, ani
członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub jej bliskim
współpracownikiem
w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
[ ] Oświadczam, że akceptuję warunki umowy.
[ ] Zapoznałem/zapoznałam się z Polityką prywatności i Cookies i akceptuję jej treść.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zapoznałem się i akceptuję treść: Formularza Informacyjnego, Ramowej
Umowy Pożyczki, Umowy Pożyczki oraz treść: Regulaminu Pożyczki za 0
zł, Regulaminu Kodów Rabatowych, oraz oświadczenia o PEP
Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu Strony
Internetowej oraz Regulaminu Profilu Klienta, oświadczam, że chcę
zawrzeć umowę na prowadzenie Profilu Standard, zapoznałem się z jej
treścią i nie zgłaszam do niej żadnych zastrzeżeń
W celu uzyskania Pożyczki udzielam upoważnienia do wystąpienia do
Biur Informacji Gospodarczej z wnioskiem o ujawnienie informacji o
moich zobowiązaniach
W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Tusumi Sp. z o.o. oceny mojej
zdolności kredytowej wyrażam zgodę na udostępnianie przez
Pożyczkodawcę – mojego numeru PESEL innym kredytodawcom –
Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na
udostępnianie przez nich Pożyczkodawcy informacji o historii moich
pożyczek oraz zestawianie tych informacji przez Pożyczkodawcę –
Tusumi Sp. z o.o.
W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Tusumi Sp. z o.o. oceny mojej
zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie, w analizach
statystycznych przez 3 lata moich danych osobowych zebranych w
procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnianie przez
Pożyczkodawcę innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy
Wymiany Informacji Pożyczkowej i na dokonywanie przez nich analiz
statystycznych oraz udostępnianie i zestawianie ich wyników
Pożyczkodawcy.
W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Tusumi Sp. z o.o. oceny mojej
zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Pożyczkodawcę – Tusumi Sp. z o.o. moich danych osobowych
określonych w umowie o kredyt konsumencki zawartej z Pożyczkodawcą
oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań z tej umowy, nie
dłużej jednak niż przez okres 3 lat, odpowiednio po wykonaniu
zobowiązań wobec Pożyczkodawcy wynikających z zawartej umowy o
kredyt konsumencki, zbyciu przez Pożyczkodawcę wierzytelności
wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o
kredyt konsumencki.
Zgoda na udostępnianie danych do Kaczmarski Group
Zgoda na przetwarzanie danych przez Kaczmarski Group
Zgoda na udostępnienie danych z Kaczmarski Group
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną (e-mail, SMS/MMS)
Wyrażam zgodę na połączenia głosowe i SMS/MMS
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rejestracji konta w
serwisie oraz w celu marketingu bezpośredniego (przesyłania informacji handlowych o najnowszych
produktach, promocjach, ofertach, usługach) jest Aventus Group sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Kard. St.
Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok. W przypadku wyrażenia stosownej zgody, odbiorcami Państwa danych są
Partnerzy Pośrednika. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w [Polityce prywatności]

Zapoznałem się i akceptuję treść Formularza Informacyjnego, Ramowej
Umowy Pożyczki, Umowy Pożyczki , Regulaminu Pożyczki za 0zł ,
Regulaminu Kodów Rabatowych oraz oświadczenia o PEP
Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu Strony
Internetowej oraz Regulaminu Profilu Klienta, oświadczam, że chcę
zawrzeć umowę na prowadzenie Profilu Standard, zapoznałem się z jej
treścią i nie zgłaszam do niej żadnych zastrzeżeń
W celu uzyskania Pożyczki udzielam upoważnienia do wystąpienia do
Biur Informacji Gospodarczej z wnioskiem o ujawnienie informacji o
moich zobowiązaniach
W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Pixo Sp. z o.o. oceny mojej
zdolności kredytowej wyrażam zgodę na udostępnianie przez
Pożyczkodawcę – mojego numeru PESEL innym kredytodawcom –
Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na
udostępnianie przez nich Pożyczkodawcy informacji o historii moich
pożyczek oraz zestawianie tych informacji przez Pożyczkodawcę – Pixo
Sp. z o.o.
W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Pixo Sp. z o.o. oceny mojej
zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie, w analizach
statystycznych przez 3 lata moich danych osobowych zebranych w
procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnianie przez
Pożyczkodawcę innym kredytodawcom – Uczestnikom Platformy
Wymiany Informacji Pożyczkowej i na dokonywanie przez nich analiz
statystycznych oraz udostępnianie i zestawianie ich wyników
Pożyczkodawcy.
W celu dokonania przez Pożyczkodawcę – Pixo Sp. z o.o. oceny mojej
zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Pożyczkodawcę – Pixo Sp. z o.o. moich danych osobowych określonych w
umowie o kredyt konsumencki zawartej z Pożyczkodawcą oraz informacji
dotyczących wykonywania zobowiązań z tej umowy, nie dłużej jednak niż
przez okres 3 lat, odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec
Pożyczkodawcy wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki,
zbyciu przez Pożyczkodawcę wierzytelności wynikających z umowy o
kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki.
Zgoda na udostępnianie danych do Kaczmarski Group
Zgoda na przetwarzanie danych przez Kaczmarski Group
Zgoda na udostępnienie danych z Kaczmarski Group
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną (e-mail, SMS/MMS)
Wyrażam zgodę na połączenia głosowe i SMS/MMS
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rejestracji konta w
serwisie oraz w celu marketingu bezpośredniego (przesyłania informacji handlowych o najnowszych
produktach, promocjach, ofertach, usługach) jest Aventus Group sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Kard. St.
Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok. W przypadku wyrażenia stosownej zgody, odbiorcami Państwa danych są
Partnerzy Pośrednika. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w [Polityce prywatności]

 Potwierdzam, że zapoznałam/em się z postanowieniami Klauzuli informacyjnej
RODO, formularzem informacyjnym dla wnioskowanej pożyczki, Oświadczeniem
PEP oraz akceptuję postanowienia Umowy Pożyczki, a także postanowienia Polityki
Prywatności oraz Polityki plików cookies.
 Niniejszym udzielam Provema Sp. z o.o. upoważnienia do wystąpienia w moim
imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biura
Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę
bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego
przetwarzania moich danych osobowych o treści dostępnej – tutaj.
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Provema Sp. z o.o. oraz partnerów
(lista partnerów) informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości
elektronicznych (w szczególności e-mail, SMS/MMS, komunikaty PUSH, serwisy
internetowe).
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Provema Sp. z o.o. oraz partnerów
(lista partnerów) informacji handlowych za pośrednictwem połączeń głosowych (w
szczególności rozmowa telefoniczna, komunikat głosowy IVR).

ZGODY ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM I PRZEKAZANIEM INFORMACJI GOSPDOARCZYCH
DOTYCZĄCYCH KREDYTOBIORCY
Niniejszym, upoważniam Provema sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 33,
dalej jako „Provema” do wystąpienia do:
1. Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. adres: ul. Lublańska 38, 31-476
Kraków
2.

Biura Informacji Kredytowej S.A. adres: ul. Postępu 17A, 02 – 676 Warszawa

3. Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. adres: ul. Jacka Kaczmarskiego
77, 02-679 Warszawa
4. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. adres: Plac Bankowy 2, 00-095
Warszawa
5.

CRIF Sp. z o.o. ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków

o ujawnienie i przekazanie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

Wyrażenie powyższych zgód jest oczywiście dobrowolne, a wszystkie wyrażony zgody mogą
Państwo w każdej chwili odwołać. Jednakże wyrażenie zgód jest niezbędne do
przeprowadzenia procesu rejestracji.

1.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IPF Polska
Spółka z o.o., z siedzibą Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. Dane przetwarzane są w
celach związanych z przygotowaniem do zawarcia umowy pożyczki, w tym w celu oceny
wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej, w celu marketingu produktów i
usług administratora danych oraz podmiotów trzecich (za odrębną zgodą), w celach
analitycznych, archiwalnych oraz dowodowych. Jak również w celu profilowania danych,
które pozwolą dopasować ofertę do Pani/Pana oczekiwań i zdolności kredytowej.
Odbiorcami danych mogą być biura informacji gospodarczej oraz podmioty z grupy
International Personal Finance, z siedzibą No. 3 Leeds City Office Park, Meadow Lane Leeds,
West Yorkshire, LS11 5BD, Wielka Brytania (za odrębną zgodą). Informujemy o
przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne.

2.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust 4a i 4a1 ustawy prawo
bankowe w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych, niniejszym upoważniam IPF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-305), Al. Jerozolimskie 136 (02-305), do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rejestru Dłużników ERIF Biura
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biura Informacji Gospodarczej
Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do
pozyskiwania za ich pośrednictwem danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej
S.A. w Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni
zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów,
przekraczającego 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu, do
Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, (31476) Kraków, zwanego dalej KBIG, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich
zobowiązań oraz upoważniam KBIG do ujawnienia IPF Polska sp. z o.o. tych informacji oraz
dotyczących mnie informacji z centralnych zbiorów danych. (zgoda wymagana)

3.

Upoważniam IPF Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie
136 do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich
danych osobowych (zapytanie) i udostepnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w
odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących
tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz
przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych
przekazanych przez IPF Polska sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż z 2 lata, w
tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania
kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których
mowa w art. 59d ustawy o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym
na podstawie ustawy prawo bankowe. (zgoda wymagana)

4.

Upoważniam IPF Polska sp. z o.o.. , z siedzibą w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie
136 do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich
danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania w okresie obowiązywania
umów pożyczki zawartych z IPF Polska sp. z o.o., a także wyrażam zgodę na udostępnianie
przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących
tajemnicę bankową do IPF Polska sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania umów pożyczki
zawartych z IPF Polska sp. z o.o. oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji
dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartych z IPF Polska sp. z o.o. umów
pożyczki przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych
podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy prawo bankowe.(zgoda wymagana)

5.

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez IPF Polska sp. z o.o. spółce Provident Polska
S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4a, moich danych osobowych w zakresie
numeru PESEL, w celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej
poprzez uzyskanie informacji dotyczących moich ewentualnych zobowiązań finansowych
wobec Provident Polska S.A. Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na udostępnienie
przez Provident Polska S.A. spółce IPF Polska sp. z o.o. powyższych informacji w zakresie
niezbędnym do realizacji wskazanego celu oceny wiarygodności płatniczej i badania
zdolności kredytowej. Administratorem udostępnionych danych osobowych będzie
Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4A. Dane osobowe będą
przetwarzane przez administratora wyłącznie w celu oceny wiarygodności płatniczej i
badania zdolności kredytowej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści dotyczących ich
danych i ich poprawiania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia, pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną
sytuację/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8
o ochronie danych osobowych. (Zgoda wymagana)

6.

W celu oceny zdolności kredytowej, zgadzam się na udostępnienie przez IPF Polska w
terminie 30 dni mojego numeru PESEL Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji
Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji na udostępnienie przez nich IPF
Polska informacji o historii moich pożyczek oraz zestawienie tych informacji przez IPF Polska.
*Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

7.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i gospodarczych
zawartych w niniejszym wniosku, w ramach współpracy IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Al. Jerozolimskie 136 (02-305 Warszawa) [dalej jako IPF] z CRIF Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie przez IPF oraz współpracujące podmioty* w ramach grup: Forum
Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI), Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej
(PWIP) oraz Systemu Wymiany Informacji (SWI), w celu oceny ryzyka i zdolności kredytowej
oraz weryfikacji tych oceny poprzez: 1) udostępnienie tych danych współpracującym
podmiotom przez IPF, przez czas trwania zobowiązania kredytowego wynikającego z
zawartej umowy pożyczki 2) udostępnienie IPF przez współpracujące podmioty posiadanych
przez nich danych osobowych i gospodarczych, w tym historii moich pożyczek oraz wyników
analiz statystycznych, 3) przetwarzanie tych danych przez IPF oraz współpracujące podmioty
przez okres 3 lat od ich udostępnienia.
Lista i dane współpracujących podmiotów dostępne jest pod adresem: http://www.creditcheck.pl/uczestnicy/.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych
osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia´ powyższych zgód jak również o
możliwości ich odwołania w każdym czasie

*Formularz Informacyjny
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią formularza informacyjnego*
*Oswiadczenie PEP
Oświadczam, że zapoznałem/am się z oświadczeniem PEP*
*Polityka Prywatnosci
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Polityki prywatności*
*Umowa Pozyczki
Oświadczam, że akceptuję postanowienia Umowy Pożyczki *
*Regulamin Swiadczenia
Oświadczam, że akceptuję postanowienia Regulaminu świadczenia Usług Drogą
Elektroniczną*
*Upowaznienie BIG-InfoMonitor-BIK
W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę upoważniam LoanMe Sp. z o.o. do
pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. dotyczących mnie informacji
gospodarczych, dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor
w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a także za jego pośrednictwem, danych gospodarczych, z
Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących mojego
wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia
*Upowaznienie CRIF
W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę zgadzam się na udostępnienie
LoanMe Sp. z o.o. danych przetwarzanych w zbiorach Crif Sp. z o.o. informacji o historii
moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez LoanMe w celu
oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny
oraz przetwarzanie ich przez LoanMe przez 3 lata od ich udostępnienia. Upoważniam też
LoanMe do udostępnienia moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę
Crif Sp. z o.o. w celu uzyskania informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz
statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez
LoanMe i ich przetwarzanie przez LoanMe przez 3 lata od ich udostępnienia.
*Upowaznienie BIG-KRD-KBIG
W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę upoważniam LoanMe Sp. z o.o. do
pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej Krajowego Rejestru Długów S.A. oraz do
pozyskania z Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. dotyczących mnie informacji
gospodarczych.

*Oświadczenia Końcowe
a) Potwierdzam, że została przekazana mi treść informacji administratora dotycząca
przetwarzania moich danych osobowych przez LoanMe, BIG InfoMonitor, BIK i ZBP. b)
Oświadczam, że jestem w stanie regularnie spłacać zadłużenie wskazane we Wniosku oraz
zadłużenie wynikające z pożyczki, o którą wnioskuję w LoanMe. c) Przyjmuję do wiadomości,
że złożony przeze mnie wniosek o udzielenie pożyczki krótkoterminowej w LoanMe i
czynności podjęte przez LoanMe mające na celu udzielenie mi pożyczki zgodnie z
Wnioskiem, nie tworzą żadnego zobowiązania po stronie LoanMe* Mam świadomość, że
mogę wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie oraz że jej wycofanie nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Informację o odwołaniu zgody można wysłać na adres e-mail:
kontakt@loanme.pl, adres korespondencyjny: LoanMe Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02305 Warszawa lub złożyć telefonicznie pod numerem +22 377 78 00.*

Upoważnienie do BIK – pobranie danych
Upoważniam LoanMe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142B do
przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych
osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym
udostępnienie LoanMe w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w
tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych
przez LoanMe w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie
bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom
kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z
dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie
udzielonej im przeze mnie zgody.
Upoważnienie do BIK – przekazanie danych
Upoważniam LoanMe do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania
wynikającego z zawartej z Umowy Pożyczki , w tym także zobowiązania po odstąpieniu od
umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., w
tym udostępnianie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do
LoanMe dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy
ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z LoanMe umowy pożyczki lub
istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro
Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego
zobowiązania wynikającego z zawartej z LoanMe umowy pożyczki, w tym odstąpienia od
umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym
i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Zgoda na sprawdzenie w Biurze Informacji Kredytowej w celu oceny zdolności kredytowej i
ryzyka kredytowego *
"Niniejszym udzielam Spółce TAKTO Finanse sp. z o.o. [„TAKTO Finanse”] pełnomocnictwa do
złożenia w moim imieniu w Biurze Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie [„BIK”]
oświadczenia o wyrażeniu zgody na: - przekazanie moich danych osobowych[1] (zapytanie)
do BIK; - na udostępnienie TAKTO Finanse przez BIK w odpowiedzi na złożone zapytanie
informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez TAKTO Finanse; - na przetwarzanie przez BIK
moich danych osobowych przekazanych przez TAKTO Finanse w zapytaniu, przez okres nie
dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym
do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o
których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz
innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. [1] Zakres
udostępnionych danych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami
utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i
innymi podmiotami."

Zgoda na sprawdzenie BIG InfoMonitor SA oraz za pośrednictwem BIG InfoMonitor w Biurze
Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich *
"Na podstawie art. 24. ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r. poz. 1015.) oraz na
podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U.
2017 r. poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam TAKTO Finanse sp. z o.o.
pełnomocnictwa do złożenia w moim imieniu upoważnienia do pozyskania z Biura Informacji
Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77
(BIG InfoMonitor), dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za
pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A.
(BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej
60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów
przekraczającego 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
Jednocześnie upoważniam TAKTO Finanse sp. z o.o. do pozyskania z BIG InfoMonito

Zgoda na sprawdzenie w Biurach Informacji Gospodarczych (KRD, ERIF, KBIG) oraz za
pośrednictwem KBIG w centralnych zbiorach danych *
W celu dokonania oceny mojej wiarygodności wyrażam zgodę i upoważniam TAKTO Finanse
sp. z o.o. do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12 (KRD BIG), ERIF Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 100 (ERIF BIG), z Biura
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) oraz z Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z
siedzibą w Krakowie ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków (KBIG) - informacji gospodarczych o
ewentualnym moim zadłużeniu wobec banków lub innych podmiotów oraz o zgodności
dotyczących mnie informacji gospodarczych w centralnych zbiorach danych.
Zgoda na udostępnienie numeru PESEL oraz danych zebranych w procesie wnioskowania
uczestnikom FWWI oraz PWIP w terminie 30 dni, w celu uzyskania informacji od uczestników
FWWI oraz PWIP na temat składanych wniosków i historii spłat pożyczek *
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej
oceny, zgadzam się na udostępnienie przez TAKTO Finanse sp. z o.o. w terminie 30 dni
mojego numeru PESEL oraz danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę
Uczestnikom Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI) oraz Platformy Wymiany
Informacji Pożyczkowej (PWIP)** w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach
danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie
tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez TAKTO Finanse i ich przetwarzanie
przez TAKTO Finanse przez 3 lata od ich udostępnienia. ** (lista uczestników FWWI oraz
PWIP, stających się administratorami moich danych osobowych, wraz z danymi
kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych,
znajduje się na stronie internetowej: www.credit-check.pl/uczestnicy)

Zgoda na udostępnienie przez FWWI oraz PWIP w terminie 30 dni informacji o historii moich
pożyczek oraz wyników analiz statystycznych *
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej
oceny, zgadzam się na udostępnienie TAKTO Finanse sp. z o.o. przez Uczestników Forum
Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI) oraz Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej
(PWIP)** w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii
moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych. ** (lista uczestników FWWI oraz PWIP
wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony
danych, znajduje się na stronie internetowej: www.credit-check.pl/uczestnicy)

Zgoda na przetwarzanie przez TAKTO Finanse danych pozyskanych w procesie wnioskowania
o pożyczkę w celu przeprowadzenia analiz statystycznych i przekazania wyników tych analiz
uczestnikom FWWI oraz PWIP *
Zgadzam się na przetwarzanie przez TAKTO Finanse sp. zo.o. moich danych pozyskanych w
procesie wnioskowania o pożyczkę w celu przeprowadzenia analiz statystycznych i
przekazania wyników tych analiz (danych statystycznych) Uczestnikom Forum Wiarygodnej
Wymiany Informacji* (FWWI) oraz Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (PWIP) w
celu oceny wiarygodności wnioskujących. Zgoda jest ważna jest 3 lata lub do jej odwołania.
*(lista uczestników FWWI oraz PWIP, stających się administratorami moich danych
osobowych, wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi
inspektorów ochrony danych, znajduje się na stronie internetowej: www.creditcheck.pl/uczestnicy).

Zgoda na sprawdzenie w Ultimo S.A. zadłużenia wobec wierzycieli, w imieniu i na rzecz
których działa Ultimo *
Wyrażam zgodę, aby dla dokonania oceny mojej zdolności kredytowej TAKTO Finanse sp. z
o.o. zwróciła się do ULTIMO S.A., jako przetwarzającej dane osobowe w imieniu i na rzecz
innych wierzycieli – administratorów danych (Ultimo NS FIZ, Ultimo Portfolio Investment
(Luxemburg)SA, TAKTO NS FIZ) o udostępnienie, w imieniu wierzycieli - administratorów na
rzecz TAKTO Finanse sp. z o.o., informacji o moich ewentualnych zobowiązaniach
finansowych wobec tych wierzycieli.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przez dostawcę usługi kontomatik
*
Wyrażam zgodę, aby dla dokonania oceny mojej zdolności kredytowej TAKTO Finanse sp. z
o.o. przetwarzała dane dotyczące 12-miesięcznej historii mojego rachunku bankowego,
które udostępnię za pośrednictwem usługi Kontomatik
Zgoda na przetwarzanie przez BIK danych osobowych i informacji o zobowiązaniu
wynikającym z umowy pożyczki w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego *
"Niniejszym udzielam Spółce TAKTO Finanse sp. z o.o. [„TAKTO Finanse”] pełnomocnictwa do
złożenia w moim imieniu w Biurze Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie [„BIK”]
oświadczenia o wyrażeniu zgody na: - przekazanie do BIK moich danych osobowych i
informacji dotyczących mojego zobowiązania[1] wynikającego z umowy pożyczki z TAKTO
Finanse, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy - na przetwarzanie przez
Biuro, w tym udostępnianie BIK informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę
bankową do TAKTO Finanse dla celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z TAKTO Finanse umowy pożyczki lub
istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy; - przetwarzanie przez BIK moich
danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej

umowy pożyczki z TAKTO Finanse, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu
zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego i
udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do
udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o
których mowa w art. 59 d ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim a także
innym podmiotom na podstawie udzielonej im przez mnie zgody. [1] Zakres udostępnionych
danych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi
na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi
podmiotami. "

Zgoda na przetwarzanie i wzajemnie udostępnianie danych osobowych TAKTO NS FIZ w celu
oceny ryzyka kredytowego *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wzajemne udostępnianie przez TAKTO Finanse sp. z o.o.
oraz nabywcę wierzytelności tj. TAKTO NS FIZ z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej
11 moich danych osobowych zebranych w procesach wnioskowania o pożyczkę, danych
osobowych zawartych w umowie pożyczki oraz informacji dotyczących wykonywania
zobowiązań wynikających z tej umowy w celu oceny ryzyka kredytowego, odpowiednio przez
okres 6 lat od: 1) odmowy udzielenia pożyczki lub wykonania zobowiązań wobec Spółki
TAKTO Finanse lub nabywcy wierzytelności, 2) zbycia przez Spółkę TAKTO Finanse
wierzytelności wynikających z umowy pożyczki 3) rozwiązania umowy pożyczki.
Potwierdzam, że zapoznałem się z Obowiązkiem Informacyjnym, Polityką Prywatności i
Regulaminem Serwisu

Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Ramowej Umowy Pożyczki, Regulaminu
świadczenia usług drogą elektroniczną, Polityki Prywatności, Regulaminu Promocji.
Wyrażam zgodę na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych w zakresie
imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu email do
partnerów NetCredit oraz na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty pożyczki.
Lista Partnerów została zamieszczona na stronie
www.netcredit.pl/support/questions/partnerzy/. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przekazanie przez Net Credit Sp. z o.o. moich danych osobowych
instytucjom pożyczkowym, na rzecz których świadczone są usługi pośrednictwa, celem
przygotowania dla mnie oferty kredytowej.
Udzielam zgody na udostępnienie danych przez Incredit Sp.z o.o.
Administratorem danych osobowych jest Net Credit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Prosta 68, 00-838 Warszawa. Podanie danych przez Pożyczkobiorcę jest dobrowolne.
Pożyczkobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Więcej
informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych tutaj
Zgody na weryfikację oraz przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych w Biurze
Informacji Kredytowej S.A., biurach informacji gospodarczej oraz European Union Credit
Bureau.
Udzielam zgody na pozyskanie informacji z bazy EUCB
Upoważniam Net Credit Sp. z o.o, Ad Credit Sp. z o.o. oraz Credityou Sp. z o.o. (każdą
z nich z osobna) do wystąpienia i uzyskania z BIG Infomonitor, BIG ERIF i KRD
informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę
bankową, uzyskanych od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków
Polskich.
Udzielam pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji
Kredytowej S.A. z prośbą o udostępnienie informacji.

Potwierdzam, że zostały mi przekazane następujące informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwanego dalej RODO

Zapoznałem się z polityką prywatności
https://axi-card.pl/rodo
Zgoda na udostępnienie danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej
https://axi-card.pl/udostępnieniedanych
Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, ani osobą znaną
jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
https://axi-card.pl/oswiadczeniePEP
Wyrażam zgodę na dokonanie weryfikacji mojego konta bankowego oraz zdolności
kredytowej
https://axi-card.pl/INSTANTOR
Wyrażam zgodę na zawarcie umowy kredytu przy wykorzystaniu środków porozumiewania
się na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron umowy
https://axi-card.pl/lleida
WNIOSKUJE O PRZELANIE 80% PRZYZNANEGO LIMITU KREDYTOWEGO NA MOJE KONTO
BANKOWE
https://axi-card.pl/zgoda-szybki-przelew

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję politykę prywatności, regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną oraz oświadczenie PEP.
Upoważniam Aiqlabs Sp. z o.o. do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji
Kredytowej. Wyrażam zgodę na weryfikację w biurach informacji gospodarczej oraz
na odpytanie u innych podmiotów i przekazanie informacji.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i udostępnienie moich danych
partnerom biznesowym.
Zgadzam się na udostępnienie przez Aiqlabs Sp. z o.o. moich danych osobowych innym
podmiotom.
Administrator danych osobowych: W wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów
prawa przekazujemy informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez
Aiqlabs Sp. z o.o. - klauzula informacyjna jest udostępniona tutaj. Administratorem danych
osobowych jest Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa.
Podane dane przetwarzane są w celu realizacji złożonego wniosku o pożyczkę oraz
marketingu produktów własnych Aiqlabs Sp. z o.o. Podanie danych jest dobrowolne. W
przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej zgody podane dane osobowe mogą być
przekazywane w celach marketingowych podmiotom trzecim, z którymi współpracuje
Aiqlabs Sp. z o.o. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawarte
są w polityce prywatności

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję politykę prywatności
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady przetwarzania danych
osobowych a także treść oświadczenia PEP.
Oświadczam, iż zapoznałem/am /się i akceptuję treść formularza informacyjnego oraz
postanowienia umowy pożyczki.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
treść:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, pozyskanych za pośrednictwem
niniejszego formularza tj.: adres email oraz numer telefonu, w celach marketingowych przez
Prometeusz Finanse Sp. z o.o. po wygaśnięciu Umowy pożyczki i/lub w przypadku gdy nie
dojdzie do jej zawarcia. Jednocześnie zostałem poinformowany/a i mam świadomość, iż
wyrażona przeze mnie zgoda może być w każdym czasie odwołana, poprawiana oraz, że
przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych gdzie wyrażenie
przedmiotowej zgody było dobrowolne."
Zgoda na udostępnienie moich danych innym podmiotom.
treść:
1. W ramach dokonania oceny mojej zdolności kredytowej w związku z wynikającym z art. 9
Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim obowiązkiem kredytodawcy do
dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta, jak również celem weryfikacji
wiarygodności moich danych podanych we wniosku o pożyczkę, niniejszym wyrażam zgodę
na udostępnienie przez Prometeusz Finanse Sp. z o.o. moich danych osobowych Podmiotom
Współpracującym z Prometeusz Finanse Sp. z o.o. , w terminie nie dłuższym niż 120 dni od
dnia udzielenia przedmiotowej zgody, celem uzyskania ze zbiorów danych Współpracujących
Podmiotów* informacji o złożonych przeze mnie wnioskach o pożyczkę, zawartych ze mną
umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających w tym
także po zawarciu umowy pożyczki przez czas trwania umowy pożyczki do momentu jej
wykonania celem możliwości dokonania cyklicznej oceny analizy statusu finansowego klienta
w zakresie wiarygodności płatniczej.
2. Celem oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania
wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, mojej osoby w
związku z wynikającym z art. 9 Ustawy obowiązkiem kredytodawcy dokonania oceny
zdolności kredytowej konsumenta, jak również celem weryfikacji wiarygodności moich
danych podanych we wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na udostępnianie przez
Współpracujące Podmioty* spółce Prometeusz Finanse Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym
niż 120 dni od udzielenia niniejszej zgody, informacji o złożonych przeze mnie wnioskach o
pożyczkę, zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu
zobowiązań z nich wynikających a przetwarzanych w ich zbiorach danych w tym także po
zawarciu umowy pożyczki przez czas trwania umowy pożyczki do momentu jej wykonania
celem możliwości dokonania cyklicznej oceny analizy statusu finansowego klienta w zakresie
wiarygodności płatniczej.
3. Ponadto wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych przez

dostawcę usługi Kontomatik aby dla dokonania mojej oceny zdolności kredytowej
Prometeusz Finanse sp. z o.o. przetwarzała dane dotyczące historii mojego rachunku
bankowego za ostatnie 95 dni, które udostępnię za pośrednictwem usługi Kontomatik.
Do Podmiotów Współpracujących należą: Prometeusz Finanse sp. z o.o., Brokerum sp. z o.o.,
New Inkaso sp. z .o. o., Express Profit sp. z o.o., Finansec sp. z o.o., RANTHERI SERVICE OÜ,
Kontomatik Sp. z o.o., Kontomatik UAB z siedzibą w Wilnie;.
Upoważnienie dla Prometeusz Finanse Sp. z o.o. do wystąpienia w moim imieniu do Biura
Informacji Kredytowej
treść:
Upoważnienie Niniejszym, upoważniam Prometeusz Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
do wystąpienia w moim imieniu lub za pośrednictwem Finansec sp. z o.o. jako Podmiotu
Współpracującego do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w
Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Biura
Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących moich zobowiązań.
Niniejszym, upoważniam Prometeusz Finanse Sp. z o.o. . z siedzibą w Kielcach do
wystąpienia w moim imieniu lub za pośrednictwem Finansec sp. z o.o. jako Podmiotu
Współpracującego do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z
siedzibą w Warszawie informacji dotyczących mojej osoby i składanych zapytań na mój
temat do Rejestru BIG InfoMonitor S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Jednocześnie, wyrażam zgodę na przekazywanie przez Prometeusz Finanse Sp. z o.o. z
siedzibą w Kielcach do wystąpienia w moim imieniu lub za pośrednictwem Finansec sp. z
o.o. jako Podmiotu Współpracującego a dotyczących mojej osoby informacji gospodarczych
o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań wobec Prometeusz Finanse Sp. z o.o. . z
siedzibą w Kielcach na zasadach i w trybie określonym w Ustawie o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestr Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z
siedzibą w Warszawie, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie.
Potwierdzam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o prawie do odwołania powyższej zgody,
gdzie jednocześnie jestem świadomy/a, iż odwołanie niniejszej zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Oraz Zgoda na weryfikację mojej osoby w Biurach Informacji Gospodarczej.
treść:
Upoważnienie Niniejszym, upoważniam Prometeusz Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
do wystąpienia w moim imieniu lub za pośrednictwem Finansec sp. z o.o. jako Podmiotu
Współpracującego - do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w
Warszawie; Krajowego Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we
Wrocławiu; ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie; Krajowego Biura
Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie, o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących o zaciągniętych przeze mnie zobowiązaniach.

Nadto, upoważniam Prometeusz Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach do wystąpienia w
moim imieniu lub za pośrednictwem Finansec sp. z o.o. jako Podmiotu Współpracującego do
pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie
informacji dotyczących składanych zapytań odnoszących się do mojej osoby do Rejestru BIG
InfoMonitor S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy.&nbsp;
Jednocześnie, wyrażam zgodę na przekazywanie przez Prometeusz Finanse Sp. z o.o. z
siedzibą w Kielcach do wystąpienia w moim imieniu lub za pośrednictwem Finansec sp. z o.o.
jako Podmiotu Współpracującego a dotyczących mojej osoby informacji gospodarczych o
wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań wobec Prometeusz Finanse Sp. z o.o. z siedzibą
w Kielcach na zasadach i w trybie określonym w Ustawie o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestr Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z
siedzibą w Warszawie, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie.
Ponadto wyrażam zgodę, na przekazywanie przez Prometeusz Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w
Kielcach a dotyczących mojej osoby informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze
mnie z zobowiązań u podmiotów współpracujących z Prometeusz Finanse Sp. z o.o.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższej zgody.
Jednocześnie jestem świadomy, iż odwołanie niniejszej zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Udzielam pełnomocnictwa do zawarcia Umowy Pożyczki.

Zgoda - przetwarzanie danych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Capital Service Spółka Akcyjna z
siedzibą w Ostrołęce, pod adresem: ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka
(„Administrator”).
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: nr tel.:
296944800, adres e-mail: iod@capitalservice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,
b) realizacji zawartej umowy,
c) badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej,
d) badania ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie,
e) zarządzania ryzykiem kredytowym,
f) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z
prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów,
g) dochodzenia należności,
h) wewnętrznych celów Administratora, takich jak: analiza portfela kredytowego, statystyki i
raportowanie wewnętrznego Administratora, analizy księgowe,
i) w przypadku wyrażenia zgody – marketingu i promocji produktów i usług oferowanych
przez Administratora, a także
j) w związku z ustanowieniem zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności będącym
zabezpieczeniem zobowiązań finansowych, w tym wyemitowania obligacji przez
Administratora.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (dalej: „Rozporządzenie”, „RODO”),
b) niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań
na żądanie osoby przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia) polegającego w szczególności na obowiązku badania zdolności kredytowej,
d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f)
Rozporządzenia polegającego w szczególności na minimalizacji ryzyka kredytowego (art. 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
b) biura informacji gospodarczej, w tym:
• „Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej” S.A.,
• Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A.,
• ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
• Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
c) administrator zastawu i audytorzy, działający z zawodową starannością zgodnie z
przepisami prawa w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonania praw i obowiązków
administratora zastawu dla osiągnięcia prawnie usprawiedliwionych celów zastawu
rejestrowego,

d) pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz
Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i
podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć
dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Państwa danych będą mieć
również uprawnione do tego organy państwowe.
6. Administrator zamierza przekazywać Pani/Pana dane do podmiotu w państwie trzecim.
Komisja Europejska stwierdziła istnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych
we wskazanym podmiocie w państwie trzecim. Przekazanie danych następować będzie na
podstawie art. 46, 47, 49 ust. 1 akapit drugi RODO. Podmiot w państwie trzecim, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, to: MaxMind, Inc. MaxMind, Inc. posiada odpowiednie
zabezpieczenia danych, zaś osoba, której dane zostały do tego podmiotu przekazane posiada
możliwość uzyskania kopii danych, ewentualnie dane mogą zostać udostępnione w siedzibie
Administratora.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
a) dane niezbędne dla dokumentacji podatkowej – z upływem 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
b) dane niezbędne dla celów rachunkowo-księgowych – do 5 lat od końca roku obrotowego,
którego dane dotyczą,
c) dane dotyczące transakcji przeprowadzanych przez Administratora jako instytucji
obowiązanej w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r., o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – przez okres 5 lat od upływu końca roku, w którym
zostały przeprowadzone transakcje,
d) dane dotyczące zawartej umowy pożyczki – do okresu upływu przedawnienia roszczeń
wynikających z zawartej umowy – przez okres 10 lat,
e) dane niezbędne dla obsługi pożyczki klienta w systemach Administratora – do momentu
zakończenia świadczenia usługi oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze
zrealizowanych umów pożyczek.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, ewentualnie - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych,
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,
00-193 Warszawa, ul Stawki 2.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania
danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy pożyczki.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
poprzez profilowanie. Proces ten będzie polegał na dokonywaniu oceny zdolności
kredytowej na potrzeby zawarcia umowy pożyczki, przy czym ocena ta dokonywana będzie
na podstawie danych zadeklarowanych we wniosku o pożyczkę oraz w innych dokumentach
przedstawionych przez Wnioskodawcę, w oparciu o ustalone kryteria ekonomiczne,
geograficzne, przedmiotowe, behawioralne. Konsekwencją dokonanej oceny będzie
automatyczne zakwalifikowanie do danej grupy ryzyka. Kwalifikacja do grupy

nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą możliwości otrzymania
pożyczki.
11. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnie wskazanym
celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
Zgoda – udostepnienie informacji BIK
W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o kredyt konsumencki, niniejszym udzielam
CAPITAL SERVICE pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji
Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do
złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych
o następującej treści:
W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o kredyt konsumencki, niniejszym
upoważniam:
1. CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce do przekazania do Biura Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i
udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie
informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji
Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez CAPITAL SERVICE S.A. w
zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom
ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom
pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
2. CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce do przekazania do Biura Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących
mojego zobowiązania wynikającego z umowy kredytu konsumenckiego zawartej z CAPITAL
SERVICE S.A., a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej
S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do CAPITAL
SERVICE S.A. dla celów dokonywanej przez te podmioty oceny zdolności kredytowej i analizy
ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z CAPITAL SERVICE S.A. umowy
kredytu konsumenckiego oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji
dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z CAPITAL SERVICE S.A. umowy
kredytu konsumenckiego przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu
zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz
udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Jednocześnie potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do swoich
danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych upoważnień
i zgód, jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie.

Oświadczenie – wycofanie zgód
Informujemy, że wyrażając każdą z poniższych zgód ma Pani/Pan prawo w dowolnym
momencie wycofać tę zgodę, kierując informację o jej wycofaniu poprzez złożenie
oświadczenia w trakcie rozmowy telefonicznej pod numerem: 601 500 500, jak również
poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail:
iod@capitalservice.pl.; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgoda – bazy zewnętrzne
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej u.i.g.), zgodnie z którym
Pożyczkodawca może wystąpić do biura informacji gospodarczej o informacje na temat
Wnioskodawcy na podstawie czasowego upoważnienia, upoważniam CAPITAL SERVICE S.A. z
siedzibą w Ostrołęce, przy ul. J. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, zwaną dalej CAPITAL
SERVICE, do wystąpienia do:
• „Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej” S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, zwanego dalej KRD,
• Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z.
Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, zwanego dalej BIG Infomonitor,
• ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, 00-095
Warszawa, zwanego dalej ERIF,
• Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–
476 Kraków, zwanego dalej KBIG
o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz dotyczących
mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1 u.i.g. oraz upoważniam KRD, BIG
Infomonitor, ERIF oraz KBIG do ujawnienia CAPITAL SERVICE tych informacji.
Zgoda na przekazanie informacji do BIG
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, zgodnie z którym
Pożyczkodawca może przekazać do biura informacji gospodarczej informacje o
wywiązywaniu się ze zobowiązań przez Wnioskodawcę po udzieleniu przez Wnioskodawcę
zgody w tym zakresie, udzielam zgody CAPITAL SERVICE na przekazanie do „Krajowego
Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii
Ludowej 21, 51-214 Wrocław, Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, ERIF Biura Informacji Gospodarczej
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz Krajowego Biura
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków
informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych,
zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w
przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki zawartą z
CAPITAL SERVICE.

Zgoda na udostępnianie informacji
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej
oceny, zgadzam się na udostępnienie przez CAPITAL SERVICE w terminie 30 dni mojego
numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę
Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej
Wymiany Informacji* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych
informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych
informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Capital Service i ich przetwarzanie przez
Capital Service przez 3 lata od ich udostępnienia.
*Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej
oceny zgadzam się na udostępnienie CAPITAL SERVICE przez Uczestników Platformy
Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* w
terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek
oraz wyników analiz statystycznych.
*Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do
przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej,
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CAPITAL SERVICE, nie dłużej jednak niż przez okres
trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec CAPITAL SERVICE wynikających z
zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez CAPITAL SERVICE wierzytelności
wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki,
moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z CAPITAL SERVICE
oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na
przetwarzanie przez CAPITAL SERVICE w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych
zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.
*Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
Zgoda PEP
Oświadczam, że jestem/ nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem („PEP”) w rozumieniu
Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zgoda na przekazanie danych w celu zaoferowania usługi e-konsultacji medycznych oraz
usługi cyklicznej analizy statusu finansowego.
Wyraża Pan/Pani zgodę na udostępnienie danych osobowych RANTHERI SERVICE OÜ
z siedzibą w Estonii, Tartu mnt 83-406, Kesklinna District, Tallinn City, Harju county,10115,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 14276237, działającej poprzez
RANTHERI SERVICE OSAUSHING ODDZIAŁ W POLSCE, z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem
KRS 795062 w celu zaoferowania usługi e-konsultacji medycznych oraz usługi cyklicznej
analizy Pana/Pani statusu finansowego.

Zgoda na przekazanie danych w postaci certyfikatów wiarygodności płatniczej w celu
dokonania cyklicznej analizy statusu finansowego.
Wyraża Pan/Pani zgodę na przekazanie CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce przez
RANTHERI SERVICE OÜ
z siedzibą w Estonii, Tartu mnt 83-406, Kesklinna District, Tallinn City, Harju county,10115,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 14276237, działającą poprzez
RANTHERI SERVICE OSAUSHING ODDZIAŁ W POLSCE, z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem
KRS 795062, Pana/Pani danych osobowych, w tym stanu Pana/Pani zadłużenia, w postaci
certyfikatów wiarygodności płatniczej w celu dokonania cyklicznej analizy statusy
finansowego.

Zgoda na kontakt (treść):
Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych przez CONFRONTER Sp. z o. o. z
siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10 w Gliwicach, KRS 562090 (dalej jako: Spółka) i
udostępnianie ich jej partnerom biznesowym, do przetwarzania w celu marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, dotyczącego produktów i usług partnerów
biznesowych Spółki, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
oraz automatycznych systemów wywołujących tj. telefonu i komputera, zgodnie z art. 172
ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne i w tym celu udostępniam
podany przeze mnie w formularzu numer telefonu. Jako Partnerów biznesowych wskazać
należy: PROFI CREDIT Polska S.A., , Spółka wskazuje, iż powyższa lista nie ma charakteru
trwałego. Stosownie do zawieranych przez Spółkę umów z partnerami biznesowymi niniejsza
lista może ulegać zmianom.
Zgoda na kontakt telefoniczny (treść):
Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych przez CONFRONTER Sp. z o. o. z
siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10 w Gliwicach, KRS 562090 (dalej jako: Spółka) i
udostępnianie ich jej partnerom biznesowym, do przetwarzania w celu marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, dotyczącego produktów i usług partnerów
biznesowych Spółki, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
oraz automatycznych systemów wywołujących tj. telefonu i komputera, zgodnie z art. 172
ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne i w tym celu udostępniam
podany przeze mnie w formularzu numer telefonu. Jako Partnerów biznesowych wskazać
należy PROFI CREDIT Polska S.A., , Spółka wskazuje, iż powyższa lista nie ma charakteru
trwałego. Stosownie do zawieranych przez Spółkę umów z partnerami biznesowymi niniejsza
lista może ulegać zmianom.
Zgoda na kontakt mailowy (treść):
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i ofert wysyłanych przez
CONFRONTER Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10 w Gliwicach, KRS 562090 (dalej
jako: Spółka) na podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zgoda na przekazanie partnerom (treść):
Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych przez CONFRONTER Sp. z o. o. z
siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10 w Gliwicach, KRS 562090 (dalej jako: Spółka) i
udostępnianie ich jej partnerom biznesowym, do przetwarzania w celu marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, dotyczącego produktów i usług partnerów
biznesowych Spółki, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
oraz automatycznych systemów wywołujących tj. telefonu i komputera, zgodnie z art. 172
ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne i w tym celu udostępniam
podany przeze mnie w formularzu numer telefonu. Jako Partnerów biznesowych wskazać
należy PROFI CREDIT Polska S.A., Spółka wskazuje, iż powyższa lista nie ma charakteru
trwałego. Stosownie do zawieranych przez Spółkę umów z partnerami biznesowymi niniejsza
lista może ulegać zmianom.
Akceptacja regulaminu (treść):
Zapoznałem się z Polityką Prywatności oraz akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną.

Informacja o przetwarzaniu danych
Finanse dla Każdego A-Z Sp. z o. o.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez FdkAZ w celu przygotowania i przedstawienia
oferty, zawarcia i realizacji umowy na wybrany produkt finansowy- przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w oparciu
o art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz do czasu upływu
terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, jak również do
momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów
szczególnych.
• W FdkAZ wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się drogą
mailową na adres: iod@honesta.biz
• Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
• Odbiorcami danych są: nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem
danych osobowych, np. usługi IT (dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia
technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe), a także
nasi partnerzy biznesowi, np. spółka Honesta Market Service Sp. z o.o. z siedzibą w BielskuBiałej.
• Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy RODO.
• Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przedstawienia oferty i zawarcia
umowy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym
formularzu przez "Finanse dla Każdego A-Z sp. z o. o." (ul. A. Mickiewicza 2, 43-300 BielskoBiała) w celu otrzymania oferty. Podanie danych jest dobrowolne

Zgody
1. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że
zamieszkuję i uzyskuję dochody w Polsce.*
2. Oświadczam, że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
(PEP) (link: https://cardina.pl/uploads/oswiadczenie-pep.pdf), członkiem rodziny PEP
ani też osobą znaną jako bliski współpracownik PEP.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.*
3. Udzielam wszystkich poniższych zgód (link: https://cardina.pl/uploads/zgodahandlowa-marketingowa.pdf) na otrzymywanie informacji handlowych.
4. Udzielam wszystkich poniższych zgód (link: https://cardina.pl/uploads/zdolnosckredytowa.pdf) w celu dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, oceny ryzyka
kredytowego oraz umożliwienia weryfikacji prawidłowości wykonania oceny.
* (udzielenie rzeczonych zgód jest dobrowolne, przy czym brak zgody uniemożliwi
dokonanie oceny zdolności kredytowej i rozpoznanie niniejszego wniosku)
5. Upoważniam (link: https://cardina.pl/uploads/upowaznienie-big.pdf) Cardina sp. z
o.o. do wystąpienia o ujawnienie informacji o wywiązaniu się przeze mnie z wszelkich
zobowiązań pieniężnych biurom informacji gospodarczej.
6. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Klauzulę Informacyjną (link:
https://cardina.pl/uploads/klauzula-informacyjna.pdf) oraz Regulamin świadczenia
usług drogą elektroniczną (link: https://cardina.pl/uploads/regulamin-serwisu.pdf).*
7. Udzielam zgody (https://cardina.pl/uploads/zgoda-swi.pdf) na udostepnienie mojego
numeru PESEL oraz danych teleadresowych podmiotom współpracującym w celu
oceny zdolności kredytowej.

