
  
 

Lime Kredyt Sp. z o.o.  ul. Św. Filipa 23/6, 31- 150 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000557478,  
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy,  
NIP: 6783154750, REGON: 361575650, kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 złotych 

 
 

 

ZGODA NA ZASIĘGANIE INFORMACJI W BIURACH INFORMACJI 
GOSPODARCZEJ 

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych 
i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz. 530), w związku z art. 105 ust. 4a, 4a1 , 4a2 Ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. nr2002, poz.665 ze zm.), niniejszym wyrażam zgodę  
i upoważniam Lime Kredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie do występowania do Biura Informacji 
Gospodarczej Info Monitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów,  Biura 
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rejestru dłużników ERIF Biura Informacji 
Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, a także wszelkich innych biur informacji gospodarczej 
działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie w/w przepisów prawa, o ujawnienie 
informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, wywiązywaniu się z zobowiązań, stanowiących 
tajemnicę bankową oraz do wystąpienia za pośrednictwem tych instytucji o udostępnienie z Biura 
Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących wymagalnego zadłużenia 
Pożyczkobiorcy wobec banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, wynoszących bądź 
przekraczających kwotę 200,00 zł lub braku danych o takim zadłużeniu.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Lime Kredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Filipa 23/6 informuje, że w zakresie, w jakim jest 
to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji umowy, a także 
niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Lime Kredyt Sp. z 
o.o. oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Lime 
Kredyt Sp. z o.o. w tym określonych w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 
z 2011r. Nr 126.poz. 715) oraz obowiązków archiwalnych, podane przez Panią/Pana dane osobowe 
będą przetwarzane przez Lime Kredyt Sp. z o.o. oraz mogą być przekazywane na podstawie Pani/Pana 
upoważnienia, a także na podstawie art. 59b ust. 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 
konsumenckim – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta 
Modzelewskiego 77A, a także do instytucji wymienionych w art. 105 ustawy Prawo bankowe. Podanie 
przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą, 
przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta 
Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. art. 59b ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 
o kredycie konsumenckim oraz art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom 
i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe w celu oceny zdolności 
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych 
danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia 
sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 


