Polityka cookies i Polityka Prywatności
Polityka cookies w serwisie Lime‐Kredyt
Poniższa polityka cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies (tj. ich
przechowywania na urządzeniu użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu) w serwisie
limekredyt.pl („Serwis”), administrowanym przez LimeKredyt Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 23/6, 31150 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 0000557478, NIP 6783154750, REGON 361575650 i z kapitałem
zakładowym w wysokości 200.000,00 zł.
.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w
związku z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane
w urządzeniu użytkownika (np. na komputerze), zaś Serwis może uzyskiwać do nich
dostęp.
Pliki cookies stosowane w ramach Serwisu, w zależności od ich rodzaju, są usuwane po
zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw.
trwałe pliki cookies). Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć
się na stronie 
http://www.wszystkoociasteczkach.pl
.
Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików
cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki,
może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków
przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies
wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików
cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w
urządzeniu użytkownika. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies,
użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z
odpowiednimi przepisami polskiego prawa.
Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania plików
cookies są dostępne na stronach internetowych producenta lub dewelopera przeglądarek
internetowych.
Br
ak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część
funkcjonalności Serwisu nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu
korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, zalecane jest wyrażenie zgody na
przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

Polityka Prywatności
Informacje Ogólne i słowniczek
Korzystanie z serwisu 
www.limekredyt.pl
wymaga akceptacji Polityki Prywatności.
Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:
1. Danych Osobowych – rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu art. 6
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
2. Serwisie – rozumie się przez to strony internetowe dostępne pod adresem
www.limekredyt.pl
, za pomocą których świadczone są usługi przez LimeKredyt.pl;

3. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę odwiedzającą Serwis, osobę
zamierzającą korzystać lub korzystającą z usług LimeKredyt, w tym zawierającą z
LimeKredyt Umowę Ramową, zarówno obecnie, jak i w przeszłości;
4. LimeKredyt – rozumie się przez to LimeKredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
przy ul. Św. Filipa 23/6, 31150 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 0000557478, NIP 6783154750, REGON 361575650 i z
kapitałem zakładowym w wysokości 200.000,00 zł..
5. Umowa Ramowa – rozumie się przez to Umowę Ramową Pożyczki dotyczącą
pożyczki odnawialnej, zawieraną przez LimeKredyt z Użytkownikiem przy
wykorzystaniu Serwisu.
LimeKredyt zbiera, przetwarza i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z
obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Użytkownik, który
jedynie odwiedza i przegląda Serwis, nie musi informować nas o swojej tożsamości, ani
ujawniać swoich Danych Osobowych.
Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Danych Osobowych przez LimeKredyt może
mieć miejsce w zawiązku z korzystaniem z usług świadczonych przez LimeKredyt, w
szczególności w związku z zawieraniem i wykonywaniem Umów Ramowych. W takim
wypadku Użytkownik zostanie poproszony o podane Danych Osobowych niezbędnych do
świadczenia usługi przez LimeKredyt oraz – o ile to będzie konieczne – o wyrażenie zgody
na przetwarzanie Danych Osobowych. Użytkownikowi zostaną też przekazane informacje
wymagane przez ustawę o ochronie danych osobowych i inne właściwe przepisy prawa.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody
na przetwarzanie Danych Osobowych, w szczególności dla celów:
1. weryfikacji wiarygodności i wypłacalności Użytkownika, który zamierza zawrzeć z
LimeKredyt Umowę Ramową, w Biurze Informacji Kredytowej S.A. lub w biurach
informacji gospodarczej,
2. ulepszania usług świadczonych przez LimeKredyt,
3. marketingowych, w tym przesyłania tzw. newsletterów,
4. korzystania z oprogramowania pozwalającego na określenie aktualnej lokalizacji
geograficznej Użytkownika.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek może być konieczne do skorzystania z
niektórych usług świadczonych przez LimeKredyt. Zgoda może zostać odwołana przez
Użytkownika w każdym czasie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Szczegółowe informacje na temat zgody Użytkownika oraz konsekwencji jej udzielenia bądź
nieudzielenia zostaną podane Użytkownikowi w chwili zwrócenia się z prośbą o udzielenie
takiej zgody przez LimeKredyt.
Profilowanie
LimeKredyt tworzy profile użytkowników pozwalające nam na oferowanie Użytkownikom
jedynie tych usług, które najlepiej spełniają ich oczekiwania, w tym w szczególności
najbardziej atrakcyjnych pożyczek. W tym celu wykorzystujemy zebrane przez nas Dane

Osobowe. Jednak nigdy nie robimy tego bez wiedzy Użytkowników, zawsze uprzednio ich
informując o tym fakcie.
Udostępnianie i powierzanie do przetwarzania zebranych danych osobowych
LimeKredyt nie udostępnia zebranych Danych Osobowych Użytkownika osobom trzecim
za wyjątkiem sytuacji:
1. gdy jest to niezbędne w celu wykonania Umowy Ramowej zawartej z
Użytkownikiem; w takim wypadku LimeKredyt może udostępnić Dane Osobowe
miedzy innymi firmom kurierskim, pocztowym, firmom windykacyjnym, Biurom
Informacji Gospodarczej,
2. gdy udostępnienie Danych Osobowych następuje w celu opracowywania analiz
nowych produktów za wyraźną zgodą Użytkownika.
LimeKredyt zastrzega sobie prawo udostępnia zebranych Danych Osobowych
Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich żądania z mocy obowiązujących przepisów
prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych
LimeKredyt stosuje niezbędne środki bezpieczeństwa celem zapewnienia ochrony
zebranych Danych Osobowych Użytkowników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem
lub przetworzeniem.
LimeKredyt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa zbierania, przetwarzania i
wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przewidziane we właściwych,
powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług droga elektroniczną, a także w aktach wykonawczych do wymienionych
ustaw.
LimeKredyt dokonała zgłoszenia zbioru danych osobowych Użytkowników o nazwie
"Umowa Pożyczki" do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych."

Uprawnienia użytkowników
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, a także prawo ich
poprawiania. W przypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych
Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych
Osobowych.

Informacje końcowe
L
imeKredyt zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce
Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności wraz z datą ostatniej aktualizacji jest
zawsze dostępna w Serwisie.
Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres
email 
s upport@limekredyt.pl

