Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu oceny
zdolności kredytowej
Upoważnienie - zgoda
dotycząca oceny zdolności
kredytowej

W związku z wynikającym obowiązkiem Pożyczkodawcy z art. 9 Ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715
ze zm.), jak również celem weryfikacji wiarygodności podanych przez
Klienta danych we Wniosku o Pożyczkę, Pożyczkodawca dokona oceny
zdolności kredytowej konsumenta. Tym samym jako Klient,
upoważniam spółkę Lime – Kredyt Sp. z o.o., (dalej: „Lime – Kredyt”), do
wystąpienia i pozyskania z biur informacji gospodarczych, tj. z Biura
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„BIG InfoMonitor”), z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „KRD”), w rozumieniu
Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010 Nr 81,
poz. 530 ze zm.) - (dalej: „Ustawa”), informacji o moich zobowiązaniach
celem oceny ryzyka kredytowego oraz oceny zdolności kredytowej
dotyczącej mojej osoby przy każdorazowym złożeniu przez mnie
Wniosku o Pożyczkę.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazywanie przez Lime – Kredyt, a
także przez wszystkich partnerów biznesowych świadczących usługi na
rzecz Lime – Kredyt Sp. z o.o., w tym m.in. Kontomierz.pl Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (zgoda udzielona każdemu ze wskazanych
podmiotów niezależnie), informacji gospodarczych o wywiązywaniu się
przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych wobec otrzymującego
zgodę do biur informacji gospodarczych, tj. BIG InfoMonitor i KRD, w
rozumieniu Ustawy na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie, w
tym wnoszę o przekazanie informacji o zobowiązaniach spłaconych
przeze mnie w okresie ostatnich 12 – stu miesięcy.

Zgoda dotycząca
przekazywania informacji
gospodarczej

Udzielam pełnomocnictwa dla Lime – Kredyt Sp. z o.o. do wystąpienia
w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę
bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego
przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji
gospodarczych (Dz. U. 2010 Nr 81, poz. 530 ze zm.) i jednocześnie
upoważniam Lime – Kredyt Sp. z o.o. do wystąpienia bezpośrednio lub
za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie do biur informacji gospodarczej, tj. BIG InfoMonitor oraz
KRD, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich
zobowiązań.”

Zgoda na telefoniczne
weryfikowanie danych
dotyczących źródeł dochodu

Wyrażam zgodę na telefoniczne zweryfikowanie przez Lime – Kredyt Sp.
z o.o. moich danych zawartych we Wniosku o Pożyczkę i Profilu Klienta
nt. źródeł dochodu lub w Zaświadczeniu o dochodach i zatrudnieniu i
upoważniam pracodawcę / zleceniodawcę do ich potwierdzenia.

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.
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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.

