Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy o
kredyt
1. Niniejszym oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich
danych osobowych przez spółkę Credissimo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Kołobrzeska 2, 02-923 Warszawa, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
zarejestrowanym KRS 0000677340, REGON: 367273854, NIP: 5252710583
("Spółka"), jako administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4. par. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej „Rozporządzenie (UE) 2016/679”) dla celów określonych
w niniejszej informacji, a mianowicie:
1.1. do utworzenia konta online oraz do rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku o
pożyczkę - dane osobowe zostaną wykorzystane w celu utworzenia u umożliwienia
korzystania z profilu online oraz w celu przeprowadzenia wewnętrznych procedur dla
oceny mojej wiarygodności kredytowej przez Spółkę, analizy moich zobowiązań i
historycznych transakcji, a także dla zapobiegania praniu pieniędzy i oszustwom,
zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, przy tym dla zapewnienia szybkości
rozpatrzenia wniosku o pożyczę, w celu akceptacji lub odrzucenia wniosku oraz
określenia wysokości pożyczki decyzja jest podejmowana w oparciu o
zautomatyzowaną ocenę zdolności kredytowej, w tym w oparciu profilowanie w
zakresie sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w takim przypadku wiem, że mam
prawo żądać interwencji ludzkiej ze strony Spółki (m.in. weryfikacji wniosku z
udziałem człowieka), prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do
zakwestionowania decyzji;
1.2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki,
o którą wystąpiłem/am - w celu zawarcia umowy i późniejszego zarządzania i
realizacji obowiązków umownych, takich jak wypłata pożyczki, weryfikacja
wykonywania umowy, w tym spłaty pożyczki, rozpatrywania reklamacji,
kontaktowanie się ze mną, w tym wysyłanie powiadomień o kwotach należnych drogą
elektroniczną za pośrednictwem usług podmiotów świadczących usługi łączności
elektronicznej, w formie papierowej za pośrednictwem operatorów pocztowych i/lub
za pośrednictwem wizyt na miejscu przez pracowników i współpracowników Spółki
pod adresem kontaktowym, który przekazałem/am i/lub moim adresem biura i/lub za
pośrednictwem firmy windykacyjnej (jeżeli nie wykonam swoich zobowiązań
wynikających z harmonogramu spłat udzielonego mi kredytu); dane mogą być
również wykorzystywane w celu utworzenia mojego profilu jako pożyczkobiorcy w
celu usprawnienia kontaktu ze Spółką lub call centre oraz umożliwienia Spółce
wyboru i ograniczenia ewentualnie przesyłanych ofert i promocji do tych, którymi
będę potencjalnie zainteresowany/a;
1.3. w celu uprzedniego sprawdzenia mojej zdolności kredytowej przed wydaniem
decyzji w przedmiocie akceptacji mojego wniosku o zawarcie umowy o kredyt
konsumpcyjny, w celu uzyskania informacji o moim ewentualnym zadłużeniu

kredytowym dostępnych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. lub w innych
podmiotach uprawnionych zgodnie z prawem bankowym;
1.4. w celu weryfikacji tożsamości, tj. moich danych osobowych podanych we
wniosku oraz poprzez sprawdzenie i porównanie danych podanych we wniosku z
danymi z mojego rachunku bankowego za pośrednictwem systemu Kontomatik, w
tym historii dokonanych transakcji bankowych;
1.5. na wniosek właściwych organów, które na podstawie aktualnie obowiązującego
aktu prawnego mogą żądać dostarczenia informacji, w tym danych osobowych, np.
sądy, prokuratorzy, organy nadzorcze w zakresie ochrony danych osobowych, organy
uprawnione w sferze do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
1.6. w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego
przez Spółkę, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków o pożyczkę przez
Spółkę, w tym umożliwienia automatycznego odrzucenia kolejnych wniosków
klientów, których zdolność kredytowa została oceniona negatywnie w okresie 2
miesięcy od ostatniego negatywnego rozpatrzenia wniosku o pożyczkę, a także w celu
windykacji należności;
1.7. w celu prowadzenia działań marketingowych przez partnerów i podmioty trzecie;
2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to: imię, nazwisko, dane adresowe
(adres zameldowania i zamieszkania), PESEL, seria i numer dowodu osobistego, data
obowiązywania dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego, numer konta
bankowego, e-mail, dochód netto, nazwa pracodawcy, informacje o zatrudnieniu, ,
stan cywilny, liczba osób pozostających na utrzymaniu;
3. Zostałem/am poinformowany/a o możliwych odbiorcach moich danych osobowych,
którymi są Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie,
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie
Warszawa, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie,
Biuro Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie, Kontomierz.pl Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (właściciel systemu Kontomatik), , inne spółki z grupy
kapitałowej Spółki, podmioty prowadzące usługi call centre, podmioty prowadzące
windykację należności, instytucje płatnicze i/lub pośredniczące w przekazywaniu
płatności wskazane przez mnie w celu wypłaty i spłaty pożyczki; podmioty, które
dostarczają oprogramowanie i sprzęt komputerowy wykorzystywane do przetwarzania
danych osobowych, w tym narzędzia do profilowania oraz narzędzia niezbędne do
budowy sieci Spółki i wykonywania różnych usług księgowych, usług płatności i
produktów, wsparcia technicznego, konserwacji urządzeń końcowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych przez Spółkę jest ustawa z
dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2018 r. poz. 993 z późn.
zm.), ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) (cele z pkt. 1.1., 1.2.,
1.3., 1.4.) gdzie przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji obowiązków ustawowych,
art. 6, par. 1. b. "(B)" Rozporządzenia (UE) 2016/679 (cele z pkt. 1.1., 1.2.), gdzie
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jestem stroną lub do
podjęcia działań na moją prośbie jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy, art. 6 par. 1. a. "(A)" Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. Twoja zgoda (cele z

pkt. 1.3., 1.4., 1.7.) oraz art. 6 par. 1. f. "(F)" Rozporządzenia (UE) 2016/679 (cel z
pkt. 1.6.) – prawnie uzasadniony interes Spółki, którym jest realizacja marketingu
bezpośredniego, usprawnienie i rozwój systemu rozpatrywania wniosków o pożyczkę
oraz dochodzenie i obrona swoich praw.
5. Akceptuję, że dane osobowe, które dostarczam jak i również wyniki mojej sytuacji
kredytowej i wypłacalności, zebrane przez Spółkę do celów zawarcia umowy o kredyt
konsumpcyjny, będą przechowywane na nośnikach elektronicznych i na papierze w
moim pliku kredytowym przez okres obowiązywania umowy ze Spółką oraz później
do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z kodeksem
cywilnym oraz przez okres, w którym Spółka jest prawnie zobowiązana do
przechowywania tych danych zgodnie z przepisami polskiego prawa i prawa unii
europejskiej, w tym w przypadku, gdy wniosek o udzielenie kredytu nie został
zatwierdzony lub w przypadku odstąpienia od umowy w ustawowym terminie.
6. Ponadto, zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo (i) żądania od administratora
dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych (ii) wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem, (iii) do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Adres pod którym mogę uzyskać dostęp do moich
danych osobowych to: Kołobrzeska 2, 02-923 Warszawa. Uprawnienia wynikające z
niniejszego punktu mogą być wykonywane poprzez złożenie pisemnego wniosku na
powyższy adres korespondencyjny lub na następujący adres e-mail:
contact@credissimo.pl, osobiście lub za pośrednictwem osoby wyraźnie upoważnioną
przeze mnie, na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Okres
udzielenia odpowiedzi przez Spółkę wynosi 1 miesiąc od otrzymania wniosku. W
razie potrzeby okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Zdaję sobie sprawę, że Spółka
poinformuje mnie o takim przedłużeniu w terminie jednego miesiąca od otrzymania
wniosku wraz ze wskazaniem przyczyna opóźnienia. Jeżeli złożę wniosek za
elektronicznie, o ile to możliwe informacje będą przekazywane również drogą
elektroniczną , o ile nie złożę innego żądania.
7. Zostałem/am niniejszym poinformowany/a, że mam prawo otrzymać w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego moje dane osobowe, które dostarczyłem/am Spółce jako
Administratorowi danych osobowych oraz mam prawo przesłać te dane osobowe
innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Spółki.
8. Podane moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia
umowy. Zostałem/am niniejszym poinformowany/a, że mam prawo do wycofania
mojej zgody w dowolnym momencie, w tym przypadku mój wniosek o kredyt, o który
zawnioskuję, może nie zostać rozpatrzony.
9. W przypadku, gdy moje danych osobowe przetwarzane są w celu marketingu
bezpośredniego (w tym z wykorzystaniem profilowania) mam w każdym czasie prawo
zgłoszenia sprzeciwu przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych na potrzeby
takiego marketingu.
10. Wiem, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania w
oparciu o zgodę udzieloną przed jej wycofaniem oraz nie wpłynie na przetwarzanie i
przechowywanie moich danych osobowych przez Spółkę w przypadkach, gdzie
istnieje prawny obowiązek przechowywania takich danych zgodnie z przepisami
polskiego ustawodawstwa i prawa Unii Europejskiej.

11. Poinformowano mnie, że powinienem/powinnam zostać powiadomiony/a o ryzyku
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w związku z naruszeniem
bezpieczeństwa moich danych osobowych, a Spółka powinna poinformować mnie o
charakterze tego naruszenia oraz o tym i jakie kroki zostały podjęte w celu
rozwiązania tego problemu oraz czy powiadomiła ona o naruszeniu organ nadzoru.
12. Wiem, że dane Inspektora ochrony danych w Spółce są następujące:
dpo@credissimo.pl, Credissimo Polska Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 2, 02-923
Warszawa". Wiem, że mogę zwrócić się do tej osoby o wszelką pomoc w związku z
moimi danymi osobowymi przekazanymi Spółce.

