WARUNKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą

Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich bezterminowego

Invesystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

upoważnienia

Głogowskiej 55/57 lok. 5, 60-738 Poznań, wpisana do rejestru

przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym

przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

do dokonania oceny wiarygodności płatniczej Pożyczkobiorcy

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział

i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich przez Biuro

Gospodarczy KRS pod numerem 0000600589, numer NIP

Informacji

7792439317, Regon 363669182 („Invesystem”), dla celów

w Warszawie, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z

związanych

zlecenia

siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji

poręczenia,

z
a

zawarciem
w

i

wykonaniem

przypadku

umowy

niezawarcia,

do

udostępnienia

Gospodarczej

danych

InfoMonitor

gospodarczych

S.A.

z

siedzibą

wygaśnięcia

Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu spółce Invesystem

lub rozwiązania umowy zlecenia poręczenia - dla celów

sp. z o.o. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również pozyskanie

archiwalnych i statystycznych.

z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w
Warszawie, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą

2. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo

w Warszawie lub z Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji

dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Gospodarczej

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia

gospodarczych dotyczących Pożyczkobiorcy.

S.A.

z

siedzibą

we

Wrocławiu

informacji

zawarcie umowy zlecenia poręczenia. Dane osobowe będą
udostępniane innym podmiotom, zgodnie z postanowieniami

5. Pożyczkobiorca upoważnia spółkę Invesystem do wystąpienia
z zapytaniami i uzyskania również z innych niż wskazane w ust. 3

niniejszych Warunków.

i 4 biur informacji gospodarczych, w rozumieniu ustawy z dnia
3. Pożyczkobiorca na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia

9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych

29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz.

i wymianie danych gospodarczych innych niż wskazanych

665 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia

w ust. 3 i 4 powyżej, informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy

2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie

w celu dokonania oceny ryzyka kredytowego dotyczącego

danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.),

Pożyczkobiorcy

niniejszym upoważnia spółkę Invesystem sp. z o.o. do złożenia

gospodarczych o wywiązywaniu się przez Pożyczkobiorcę

w imieniu Pożyczkobiorcy, za pośrednictwem Biura Informacji

z

Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ERIF

poręczenia z Invesystem sp. z o.o.

Biura

Informacji

Gospodarczej

S.A.

z

zobowiązań

oraz

przekazywania

wynikających

z

biurom

zawartych

informacji

umów

zlecenia

siedzibą

w Warszawie lub Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji

6. Pożyczkobiorca

wyraża

zgodę

na

przekazywanie

przez

Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w Biurze Informacji

Invesystem wszelkich informacji dotyczących zawartych przez

Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich bezterminowego

Pożyczkobiorcę umów z Invesystem przez umieszczenie tych

upoważnienia

informacji

do

udostępnienia

danych

gospodarczych

na

Koncie

Internetowym

Pożyczkobiorcy

bądź

przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (m.in.

do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka

telefon, SMS, e-mail).

kredytowego, celem ujawnienia ich przez Biuro Informacji
Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ERIF
Biuro
w

Informacji

Warszawie,

Gospodarczej

Krajowy

Rejestr

S.A.
Długów

z

siedzibą

Biuro

Informacji

Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub Biuro Informacji
Kredytowej S.A. spółce Invesystem sp. z o.o.

7. Zawierając umowę zlecenia poręczenia Pożyczkobiorca wyraża
zgodę na brzmienie niniejszych Warunków ochrony danych
osobowych i je w pełni akceptuje.
8. Pożyczkobiorca

może

wyrazić

zgodę

na

przetwarzanie

i wykorzystywanie danych osobowych dla wewnętrznych celów

4. Pożyczkobiorca na podstawie art. 24. ust. 1 ustawy z dnia

statystycznych i marketingowych na rzecz Invesystem, a także

9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych

w celu marketingu produktów podmiotów trzecich – Partnerów,

i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530 z późn.

którzy

współpracują

z

Invesystem

lub

należą

do

grupy

zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a ustawy z dnia

kapitałowej, w której skład wchodzi Invesystem. Pożyczkobiorca

29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665

w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie

z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu

danych osobowych jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę

informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,

na

niniejszym upoważnia spółkę Invesystem sp. z o.o. do złożenia

w ww. celach.

1

w imieniu Pożyczkobiorcy, za pośrednictwem Biura Informacji
Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ERIF
Biura

Informacji

Gospodarczej

S.A.

z

siedzibą

w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w Biurze Informacji

przekazanie

tym

podmiotom

jego danych osobowych

9. Przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorców następuje
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn.
zm.).

