Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych firm partnerskich.
Zgoda na udostępnienie
danych osobowych w celu
marketingu
bezpośredniego firm
partnerskich

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez
Lime-Kredyt sp. z o.o. (ul. Św. Filipa 23/6, 31-150 Kraków), będącą
administratorem tych danych, firmom parterskim administratora, tj.
spółce Doradcafinansow.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Twarda
18, 00-105 Warszawa) oraz spółce Odnaol Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa) w celu przedstawiania mi
przez ww. firmy partnerskie ofert i materiałów marketingowych z
wykorzystaniem środków łączności elektronicznej (telefonicznie lub
mailowo), w tym w szczególności ofert i materiałów współpracujących z
nimi podmiotów oferujących produkty finansowe, w tym pożyczki i
kredyty, produkty ubezpieczeniowe lub telekomunikacyjne.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez ww. firmy
partnerskie za pomoca środków łączności elektronicznej (telefonicznie
lub mailowo)..

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.
Lime-Kredyt Sp. z o. o. , ul. Św. Filipa 23/6, 31-150 Kraków, REGON: 361575650, NIP: 6783154750, zarejestrowana
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000557478.

www.lime-kredyt.pl

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.

