POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI
PROVIDENT POLSKA S.A., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, infolinia 600 400 150, REGON 011994880, NIP 525-15-71-292
Dziękujemy za złożenie wniosku o pożyczkę w Provident Polska S.A., poniżej znajdzie Pan/i podsumowanie danych osobowych, informacji oraz klauzul
zgód i oświadczeń przekazanych konsultantowi podczas rozmowy telefonicznej:
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI
DANE OSOBOWE KLIENTA
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
PESEL:
Dowód osobisty:
Obywatelstwo:
POŻYCZKA MOŻE BYĆ UDZIELONA TYLKO OSOBIE POSIADAJĄCEJ OBYWATELSTWO POLSKIE.
Główny numer telefonu:
Dodatkowy numer telefonu:
Adres e-mail:
DANE ADRESOWE
Adres zamieszkania:
WNIOSKOWANA KWOTA (całkowita kwota pożyczki)

zł

CZAS TRWANIA POŻYCZKI

miesięcy/ące

Wariant pożyczki pieniężnej wybranej przez Klienta
Umowa pożyczki wynajmowanej miesięcznej na odległość - umowa pożyczki zawierana na odległość podczas rozmowy telefonicznej z Klientem.
Całkowita kwota pożyczki jest udostępniana Klientowi przelewem na wskazany rachunek bankowy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia
Umowy. Spłata pożyczki będzie następować: (i) wyłącznie przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na indywidualny rachunek bankowy
Pożyczkodawcy wskazany w umowie pożyczki (dług oddawczy). Za termin dokonania spłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego
Pożyczkodawcy, (ii) w ratach miesięcznych; pierwsze raty pożyczki składają się z: raty Prowizji za udzielenie pożyczki, raty Opłaty Przygotowawczej oraz
części Łącznej kwoty odsetek; ostatnia rata pożyczki składa się z: Całkowitej kwoty pożyczki, raty Prowizji za udzielenie pożyczki, raty Opłaty
Przygotowawczej oraz części Łącznej kwoty odsetek.
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Provident Polska S.A. w celach marketingowych, po
wygaśnięciu umowy pożyczki lub w przypadku, gdy nie dojdzie do jej zawarcia.

tak

nie

połączenia głosowe (np. rozmowa telefoniczna)

tak

nie

wiadomości elektroniczne (np. e-mail, SMS)

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Czy wyraża Pan/i zgodę na zawarcie umowy pożyczki na odległość w trakcie rozmowy telefonicznej?

tak

nie

Oświadczenie wnioskodawcy:
Czy Pan/ Pani jest lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był/a osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub
członkiem rodziny lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne?

tak

nie

Oświadczam, że jestem jedynym beneficjentem środków przekazanych mi na podstawie umowy pożyczki.

tak

nie

Zgoda dotyczy danych zebranych podczas wnioskowania o pożyczkę oraz danych dotyczących pożyczki i jej spłaty. Zgoda
obejmuje także profilowanie danych, które ma na celu dopasowanie oferty do moich oczekiwań i zdolności kredytowej.
Zgoda na kierowanie komunikacji marketingowej (wynikająca z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i
prawa telekomunikacyjnego)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Provident Polska S.A. informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń
telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

Upoważniam Provident Polska do pozyskania informacji gospodarczych z następujących Biur Informacji Gospodarczej:
InfoMonitor, KRD, ERIF, KBIG. Zgadzam się na pozyskanie przez te BIGi moich danych i informacji o moim wymagalnym
zadłużeniu lub jego braku z Biura Informacji Kredytowej SA i Związku Banków Polskich. Upoważniam również wymienione
BIGi do pozyskania i udostępnienia firmie Provident moich danych z rejestrów wskazanych w ustawie o BIG, w tym rejestru
PESEL.
W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę
1. upoważniam Provident Polska do przekazania do Biura Informacji Kredytowej (BIK) dotyczących mnie informacji
niezbędnych do oceny zdolności kredytowej, w tym stanowiących tajemnicę bankową i ich udostępnienie Provident przez BIK
w odpowiedzi na zapytanie. Zgadzam się na przetwarzanie tych informacji przez BIK i udostępnianie dla oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do
udzielania kredytów, o których mowa w Ustawie o kredycie konsumenckim i Ustawie Prawo bankowe.
2. upoważniam Provident do przekazania do BIK informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej
umowy pożyczki, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez BIK informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących
tajemnicę bankową do Provident dla celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania
umowy pożyczki oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania przez BIK nie
dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz
udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy Prawo bankowe.
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Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne,
w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają
zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu
Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
f) ambasadorów, chargés d'affaires (szefów misji dyplomatycznych trzeciej klasy) oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw
państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów
należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcję w tych
organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz
kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:
a) małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub
trustów (trust - regulowany przepisami prawa obcego stosunek prawny, powstały w wyniku zdarzenia prawnego, umowy lub porozumienia,
którego celem jest koncentracja kapitału przez powiernika) wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, lub utrzymujące
z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko
polityczne.
Wypełnić, jeśli w sekcji dotyczącej osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne wnioskodawca zaznaczył „TAK”
Cel pożyczki:
wydatki bieżące (rachunki, wydatki na art. spożywcze, itp.)
wydatki konsumpcyjne (odzież, rozrywka, podróże, itp.)
wydatki na niespodziewane sytuacje losowe (związane z nagłą sytuacją rodzinną, itp.)
Inny - wymień jaki
Niniejszym potwierdzam złożenie przez Klienta wniosku o pożyczkę oraz oświadczam, iż treść powyższych klauzul zgód, oświadczeń oraz klauzuli
informacyjnej została w całości odczytana Klientowi, zaś wszelkie zaznaczone powyżej pola są zgodne z oświadczeniem woli Klienta. Potwierdzam,
że powyższe oświadczenia i zgody zostały udzielone przez Klienta dobrowolnie. Ponadto, w związku ze złożeniem oświadczenia dotyczącego statusu
osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zamieszczonego powyżej na stronie 1, oświadczam, że Klient został uprzedzony
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Podpis pracownika
Provident Polska S.A.
(imię i nazwisko)

Data

** 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.
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem danych jest Provident Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A (00-189 Warszawa), wpisana przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000009389, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 142 900 000, 00 zł, który został
wpłacony w całości.
Dane kontaktowe
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bok@provident.pl, telefonicznie pod numerem 600 400 150 (koszt połączenia według
taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: IOD@provident.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w następujących celach:
• zawarcia i wykonania umowy pożyczki, w tym badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej, z wykorzystaniem profilowania – przetwarzanie
danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, a weryfikacja w zewnętrznych bazach danych może odbywać się na podstawie Pani/
Pana zgody;
• marketingowych, z wykorzystaniem profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora – w okresie obowiązywania
umowy pożyczki przetwarzanie odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po zakończeniu umowy pożyczki na
podstawie Pani/Pana zgody;
• marketingowych spółek z Grupy International Personal Finance – wyłącznie na podstawie Pani/ Pana zgody;
• windykacyjnych, w tym także przeniesienia wymagalnych wierzytelności na osoby trzecie, w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z
zawartej z Panią/ Panem umowy pożyczki – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora;
• związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora;
• analitycznych - przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zarządzanie
działalnością Administratora (tzw. ryzykiem operacyjnym) a Administrator stosuje odpowiednie środki chroniące interesy lub prawa i wolności osób,
których dane są przetwarzane (np. pseudonimizację lub szyfrowanie danych); w zakresie analiz przeprowadzanych w związku z funkcjonowaniem
Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI)* przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody;
• archiwalnych i dowodowych - przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona
ewentualnych roszczeń;
• realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.
Odbiorcy danych
W zależności od celu przetwarzania Pani/ Pana dane mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych,
przechowywania danych, druku korespondencji, komunikacji marketingowej, usług pocztowych i windykacyjnych – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
• biurom informacji gospodarczej oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A. - po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w ustawie o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ustawie Prawo bankowe;
• podmiotom, za pośrednictwem których dokonywane jest sprawdzenie danych w ramach oceny zdolności kredytowej (np. BIK Zastrzeżenie
kredytowe, System Dokumenty Zastrzeżone);
• w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody – Uczestnikom Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI)*, w zakresie danych zebranych
w procesie wnioskowania o pożyczkę (w tym imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres, email, telefon, numer
rachunku bankowego, nr IP urządzenia, za pośrednictwem którego złożono wniosek, data i czas złożenia wniosku, identyfikator wniosku
kredytowego), w celu uzyskania od nich zbiorczych informacji dotyczących historii Pani/ Pana pożyczek i wniosków o pożyczkę;
• w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na udostępnienie danych w celach marketingowych – podmiotom z Grupy International Personal
Finance lub podmiotom współpracującym z Administratorem,
• podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie nabycia wierzytelności, także podmiotom z Grupy International Personal Finance (w
skład której wchodzi Provident Polska S.A.), w tym np. IPF Financial Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii;
• innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy International Personal Finance (w skład której wchodzi Provident Polska S.A.), w szczególności
Provident Financial Romania I.F.N. S.A. z siedzibą w Rumuni, Provident Financial s.r.o. z siedzibą w Czechach, Provident Financial s.r.o. z
siedzibą na Słowacji, Provident Penzugyi Zrt. z siedzibą na Węgrzech – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
Administratorem i w szczególnych przypadkach mogą być odrębnymi administratorami danych. W celu skorzystania z praw podmiotu danych, o
których mowa w części „Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą” skontaktuj się z Provident Polska S.A. na dane wskazane powyżej.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego (poza EOG)
Pani/Pana dane będą przekazywane do podmiotu przetwarzającego, znajdującego się w państwie trzecim, tj. poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (Indie).
W zakresie przetwarzania danych w Indiach, Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych w tym państwie.
W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, przekazywanie danych odbywa się na podstawie odpowiedniej umowy, tzw. standardowych klauzul
ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Może Pani/ Pan uzyskać informacje dotyczące zastosowanych środków ochrony składając wniosek na dane kontaktowe wskazane powyżej.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/ Pana podczas składania wniosku o pożyczkę oraz zawierania i realizacji umowy
pożyczki. W trakcie realizacji umowy pożyczki obsługiwanej przez Doradcę Klienta, Administrator w przypadku elektronicznego rejestrowania wpłaty
otrzyma dane lokalizacyjne miejsca spłaty. Dane te wykorzystywane będą wyłącznie w związku z realizacją umowy pożyczki.
W ramach przygotowania do zawarcia umowy i oceny zdolności kredytowej Administrator może wykorzystywać dane finansowe przetwarzane w
wewnętrznych bazach (jeśli dotyczy) oraz za Pani/ Pana zgodą pozyskiwać Pani/ Pana dane z zewnętrznych baz danych, takich jak np. biura informacji
gospodarczych, BIK, FWWI*. Od Uczestników FWWI możemy za Pani/ Pana zgodą pozyskiwać zbiorcze informacje o historii Pani/ Pana pożyczek
oraz dane pozyskane w procesie wnioskowania o pożyczkę (w tym numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres, numer rachunku
bankowego, email, telefon, data i czas złożenia wniosku, nr IP urządzenia, za pośrednictwem którego złożono wniosek, identyfikator wniosku
kredytowego)..
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W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu umowy pożyczki dane kontaktowe pożyczkobiorcy mogą być pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych
(np. książki telefoniczne, CEiDG).
Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy pożyczki a po spłacie pożyczki:
• przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pożyczki lub innych tytułów,
• do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych,
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres, na jaki została udzielona.
Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/ Panu
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy pożyczki lub przetwarzane na podstawie zgody –
przysługuje Pani/ Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych*, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Prawo do przeniesienia obejmuje dane dostarczone przez Pana/ Panią
Administratorowi i przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może Pani/ Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.
Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe
wskazane są powyżej.
Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pożyczki, w tym do oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy pożyczki.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Decyzja o przyznaniu Pani/ Panu pożyczki może być podejmowana w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Jeżeli to nastąpi – decyzja
będzie oparta o profilowanie, tj. ocenę Pani/ Pana sytuacji finansowej i możliwości spłaty zobowiązań z tytułu umowy pożyczki (tzw. ocena zdolności
kredytowej). Efektem takiego działania będzie sprawdzenie dostępności oferty i wyliczenie kwoty pożyczki. Konsekwencją tego przetwarzania będzie
udzielenie pożyczki w określonej kwocie bądź odmowa udzielenia pożyczki.
Decyzja podejmowana będzie na podstawie danych zebranych podczas wnioskowania o pożyczkę, dotychczasowej historii spłaty (jeśli dotyczy) oraz
danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł (za Pani/ Pana zgodą, np. biura informacji gospodarczej, BIK). Dane mogą być też weryfikowane w
zewnętrznych bazach (np. System Dokumenty Zastrzeżone). Na podstawie tych danych Administrator dokona analizy możliwości spłaty przez Panią/
Pana zobowiązań z tytułu umowy pożyczki. Administrator może prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających deklarowane
informacje.
Sposób i kryteria zautomatyzowanego podejmowania decyzji są regularnie weryfikowane przez Administratora, żeby zapewnić sprawiedliwie,
skuteczne i bezstronne podejmowanie decyzji.
Informujemy, że w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji ma Pani/ Pan prawo do jej zakwestionowania i wyrażenia swojego
stanowiska. Administrator zapewnia interwencję pracownika, który sprawdzi dane i podejmie decyzję. W tym celu należy skontaktować się z
Administratorem na dane wskazane powyżej.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez BIK
Złożenie wniosku o pożyczkę/ zawarcie umowy o pożyczkę i wyrażenie przez Panią/ Pana zgody dotyczącej przetwarzania danych przez Biuro
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a (dalej jako „BIK”) w treści wniosku o pożyczkę, oznacza, że Pani/
Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez Provident Polska S.A. (dalej jako „PP”) do BIK, który obok PP – stanie się ich administratorem.
Z BIK można się skontaktować na adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A).
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na adres e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie na ww. adres BIK z dopiskiem „Inspektor
Ochrony Danych”.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania oraz okres przez który dane będą przetwarzane: Pani/ Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez BIK:
• dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/ Pana
zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art.
105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czy w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych
wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
• dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym
punkcie;
• dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/ Pana potencjalnych roszczeń
wynikających z umowy lub z innego tytułu.
Kategorie przetwarzanych danych: BIK przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: dane identyfikujące osobę, dane
teleadresowe, dane dotyczące zobowiązania, dane z wniosku o pożyczkę (dane z zapytania).
Źródło pochodzenia danych: BIK pozyskuje Pani/ Pana dane osobowe z PP.
Odbiorcy danych: Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących
przepisów prawa, w tym bankom, SKOK-om, innym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4a Prawa bankowego oraz art. 105 ust. 4d Prawa
bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz
innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/ Pana zgodą. Pani/ Pana dane osobowe mogą być także przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako
podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.
Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z RODO.
* Uczestnicy Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji: Everest Finanse S.A. Poznań, ul. Stary Rynek 88, Provident Polska S.A. Warszawa, ul. Inflancka
4A, TAKTO Finanse Sp. z o.o. Wrocław, ul. Braniborska 58-68, Axcess Financial Poland Sp. z o.o. Piaseczno ul. Okulickiego 5F, TF Bank AB SA
Oddział w Polsce Gdańsk Al. Grunwaldzka 103A, Capital Service S.A. Ostrołęka ul. Jana Korczaka 73, IPF Polska Sp. z o.o. Warszawa
Al. Jerozolimskie 136. Aktualna lista Uczestników FWWI znajduje się na stronie internetowej: www.fwwi.pl/uczestnicy.
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