Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Lime – Kredyt Sp.
z o.o moich danych osobowych na podstawie art. 105a ust. 1 Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665,
ze zm.) oraz na przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. z
siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji
dotyczących moich zobowiązań wynikających z umów zawartych z Lime
– Kredyt Sp. z o.o.

Zgoda na gromadzenie,
przetwarzanie i
udostępnianie danych
osobowych przez BIK S.A.

Upoważniam Lime – Kredyt Sp. z o.o. do przekazywania do Biura
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych
osobowych* i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i
udostępnianie moich danych osobowych przez Biuro Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazanych przez Lime –
Kredyt Sp. z o.o., w odpowiedzi na złożone zapytanie, w tym informacji
stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i
analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich
danych osobowych przekazanych przez Lime – Kredyt Sp. z o.o. przez
okres nie dłuższy niż 2 lata i w zakresie przewidzianym przepisami
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72,
poz. 665, ze zm.) oraz innych ustaw, w tym do ich udostępniania
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 (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.), a także innym
podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, ze zm.) oraz na
podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Zgoda na przetwarzanie
danych dla potrzeb realizacji
procesu przyznania pożyczki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
realizacji procesu przyznania pożyczki w Lime – Kredyt Sp. z o.o. zgodnie
z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych, (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

*

Zakres udostępnionych danych określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie
szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie między instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa
bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami.
Lime – Kredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 23/6, 31-150 Kraków, jako Administrator Danych Osobowych
informuje, że osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Jednocześnie potwierdzam, że zostałem / - łam poinformowany / - na 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. Przyjmuję do wiadomości, iż odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed
jej odwołaniem. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
eze mnie dane są zgodne z prawdą.
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Lime Kredyt należy do grupy Lime Capital, która zapewnia pożyczki dla konsumentów w wielu regionach świata.
Platforma kredytowa grupy Lime Capital obejmuje wiele międzynarodowych firm z branży usług finansowych, które
działają pod marką Lime.

