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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych wskazanych w zgodach na 

przetwarzanie danych osobowych jest Lime Kredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: 

„Lime – Kredyt”) przy ulicy Św. Filipa 23/6, 31-150 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000557478.  

Jednocześnie Lime – Kredyt informuje, że w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia 

działań przed zawarciem Umowy Pożyczki oraz konieczne do realizacji Umowy Pożyczki, a 

także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 

Lime – Kredyt oraz konieczne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i 

obowiązków Lime – Kredyt, w tym określonych w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim  (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) oraz obowiązków archiwalnych, podane przez 

Pana / Panią* dane osobowe będą przetwarzane przez Lime – Kredyt oraz mogą być 

przekazywane na podstawie Pana / Pani* zgody – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z 

siedzibą w Warszawie, a także do innych podmiotów wskazanych w stosownej zgodzie. 
 

Podanie przez Pana / Panią* danych osobowych jest dobrowolne.  
 

Podane przez Pana / Panią* dane osobowe będą, w przypadku wyrażenia stosownej zgody / 

zgód przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie w celu i 

zakresie określonym w art. 105 i art. 105a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 

(Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, ze zm.) – dalej: „Prawo bankowe” – oraz udostępniane 

bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 Prawa bankowego w celu oceny 

zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. 
 

Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

http://www.lime-kredyt.pl/
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Nadto Lime – Kredyt informuje, iż do dnia 24 maja 2018 r., jako Administrator Danych 

Osobowych działa zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tejże 

Ustawy. Natomiast od dnia 25 maja 2018 r., Lime – Kredyt jako Administrator Danych 

Osobowych działa zgodnie z obowiązkami wynikającymi z RODO** oraz powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

** RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 
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