Ja, ……., legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym nr …… oraz numerem PESEL …… ,
zamieszkały/zamieszkała w ……, przy ul. …….., w związku ze złożeniem Wniosku o pożyczkę poprzez
stronę internetową www.provident.pl (dalej „Wniosek o pożyczkę”) niniejszym:
1.
Upoważniam Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A (00-189
Warszawa), wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000009389, posiadającą numer REGON 011994880, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem
NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 142.900.000,00 zł, który został wpłacony w
całości (dalej „Provident”) do zawarcia w moim imieniu i na moją rzecz umowy pożyczki pomiędzy
mną jako pożyczkobiorcą oraz Provident jako pożyczkodawcą (dalej „Umowa pożyczki”).
Provident jest upoważniona do zawarcia w moim imieniu i na moją rzecz Umowy pożyczki wyłącznie
pod warunkiem zaakceptowania przeze mnie przedstawionego mi tekstu Umowy pożyczki na stronie
internetowej www.provident.pl oraz otrzymania przeze mnie formularza informacyjnego
dotyczącego Umowy pożyczki zgodnie z postanowieniami Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z
2014 r., poz. 1497, ze zm.).
Ograniczenia przewidziane w art. 108 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) nie mają
zastosowania do Provident, co oznacza, że Provident może być drugą stroną Umowy pożyczki
zawartej przez Provident w moim imieniu i na moją rzecz. Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia
Provident do udzielania dalszych pełnomocnictw (upoważnień) do dokonania czynności prawnej
objętej zakresem niniejszego pełnomocnictwa osobom współpracującym z Provident na podstawie
umów cywilnoprawnych, a także pracownikom Provident.
Potwierdzam jednocześnie, że niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone świadomie i swobodnie
oraz, że podejmując tę decyzję nie znajdowałem/znajdowałam się w położeniu przymusowym, nie
działałem/działałam pod wpływem nacisku lub innych niekorzystnych okoliczności, a wszelkie podane
we Wniosku o pożyczkę informacje dotyczące mojej osoby są prawidłowe i do dnia udzielenia
niniejszego upoważnienia nie uległy zmianie.
2.
Niniejszym udzielam Provident umocowania do złożenia w moim imieniu do Biura Informacji
Kredytowej S.A. upoważnienia do przekazania (udostępnienia) Provident danych mnie dotyczących,
w tym stanowiących tajemnicę bankową, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. z
siedzibą w Warszawie dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, oraz do złożenia
w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej
treści:
„W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na:
a) przekazywanie przez Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, posiadającą numer
REGON 011994880, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale
zakładowym w wysokości 142.900.000,00 zł („Provident”) do Biura Informacji Kredytowych S.A. z
siedzibą w Warszawie, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000110015, posiadającą numer REGON 012845863, zarejestrowaną jako podatnik
pod numerem NIP 9511778633, o kapitale zakładowym w wysokości 15.550.000,00 zł („BIK”) moich
danych osobowych w celu pozyskania informacji mnie dotyczących przetwarzanych w BIK dla oceny
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez BIK moich
danych osobowych przekazanych przez Provident w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w
tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów,
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instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128, ze zm.);
b) przekazywanie przez Provident do BIK informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego
z zawartej z Provident Umowy pożyczki oraz przetwarzanie tych informacji przez BIK 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 (Dz. U. z 2015 r., poz.
128, ze zm.). Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie Provident przez BIK danych mnie
dotyczących, przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w
trakcie obowiązywania zawartej z Provident Umowy pożyczki.”

