Upoważnienie Klienta Instytucji Pożyczkowej

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na:
1. Przekazanie przez NORDECUM Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie
moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji mnie dotyczących przetwarzanych
w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz
przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych
przekazanych przez NORDECUM Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 60 dni, w tym ich
udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom
kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe.
2. Przekazywanie przez NORDECUM Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej NORDECUM Sp. z
o.o. umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia
odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom
upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Niniejsza zgoda
obejmuje również udostępnianie NORDECUM Sp. z o.o. przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych
mnie dotyczących, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z NORDECUM Sp. z o.o.
umowy.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych,
ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich
odwołania w każdym czasie.
*** zakres udostępnionych danych określa rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 czerwca 2016
r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami
utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi
podmiotami
Ponadto, udzielam upoważnienia Pożyczkodawcy do:
- wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie i uzyskania
informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową,
uzyskanych od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważniam
Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w
Warszawie do udostępnienia Biuru Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., z zasobów

informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mego
zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200
zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
- wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą we
Wrocławiu i uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących
tajemnicę bankową, dotyczących mego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do
udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
- wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą w Krakowie i uzyskania
informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową,
dotyczących mego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów,
przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) upoważniam Pożyczkodawcę do
przekazywania informacji o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych na
rzecz Pożyczkodawcy, wynikających z Umowy Pożyczki do:
•

BIG InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77;

•

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12,
51-214 Wrocław;

•

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków.

A także wyrażam zgodę na:
- udostępnienie przez Pożyczkodawcę w celu oceny zdolności kredytowej swojego numeru PESEL
Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* i na udostępnienie przez nich
Pożyczkodawcy informacji o historii swoich pożyczek oraz zestawienie tych informacji przez
Pożyczkodawcę.
- przetwarzanie w analizach statystycznych w celu oceny zdolności kredytowej przez 3 lata swoich
danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnienie Uczestnikom
Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* i na dokonanie przez nich analizy statystycznej oraz
udostępnienie i zestawienie jej wyników Pożyczkodawcy.
* Lista współpracujących kredytodawców: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

