UMOWA POŻYCZKI nr [•••]
GOTÓWKA NA SZYBKO

Zawarta w dniu [•••] w Poznaniu, pomiędzy:

Spółką VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321413, NIP 7792349040,
REGON 301012869, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, reprezentowaną przez Panią/Pana [•••] - Pełnomocnik, zwaną w
dalszej części Umowy „Pożyczkodawcą ”,
a
Panią/Panem [•••] [•••], prowadzącą/-cym działalność gospodarczą pod ﬁrmą [•••] z miejscem prowadzenia
działalności ul. [•••] [•••], [•••] [•••], REGON [•••], NIP [•••], seria i numer dow. osob. [•••], PESEL [•••], miejsce
zam. [•••] [•••], [•••] [•••], adres e-mail [•••], numer telefonu GSM [•••], działającą/cym przy niniejszej czynności
osobiście, zwaną/zwanym w dalszej części umowy „Pożyczkobiorcą ”,
zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami” .
1.

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie zawarcia pomiędzy Stronami Umowy Pożyczki na warunkach
określonych w Umowie Ramowej i jej załącznikach oraz w niniejszej Umowie Pożyczki.

2.

Wszelkie zdefiniowane wielkimi literami definicje użyte w Umowie Pożyczki odpowiadają znaczeniom, które zostały
przyjęte w Umowie Ramowej oraz w poszczególnych postanowieniach OWRUP.

3.

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki w kwocie [•••] zł (słownie: [•••]).

4.

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Całkowitej Kwoty Do Zapłaty w terminie 30 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy Pożyczki, tj. do dnia [•••] roku.

5.

Na dzień zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki na Całkowitą Kwotę do Zapłaty, poza kwotą Pożyczki, o której
mowa w pkt 3 Umowy Pożyczki, składają się:
a. Opłata Przygotowawcza w kwocie [•••] zł,
b. Prowizja w kwocie [•••] zł,
c. Oprocentowanie Pożyczki w kwocie [•••] zł.

6.

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Rabatu w łącznej kwocie [•••] zł, w tym:
a. od Opłaty Przygotowawczej w wysokości [•••] zł,
b. od Prowizji w wysokości [•••] zł,
c. od Oprocentowania Pożyczki w wysokości [•••] zł.

7.

W związku z udzielonym Rabatem, o którym mowa w pkt 6 Umowy Pożyczki, na dzień zawarcia Umowy Pożyczki
łączna kwota należna Pożyczkodawcy tytułem Całkowitej Kwoty do Zapłaty wynosi [•••] zł, w tym:

a. tytułem Pożyczki, wskazanej w pkt 3 Umowy Pożyczki: [•••] zł,
b. tytułem Opłaty Przygotowawczej: [•••] zł,
c. tytułem Prowizji: [•••] zł,
d. tytułem Oprocentowania Pożyczki: [•••] zł.
8.

Rabat, o którym mowa w pkt 6 Umowy Pożyczki, może zostać anulowany w całości lub w części w przypadkach
określonych w Umowie Ramowej, w tym w szczególności w OWRUP lub w Umowie Pożyczki.

9.

Wysokość Całkowitej Kwoty Do Zapłaty, o której mowa w pkt 7 Umowy Pożyczki, ulegnie zmianie na warunkach
określonych w Umowie Ramowej, w tym w OWRUP oraz w Umowie Pożyczki, w szczególności w przypadku
opóźnienia w Terminie Spłaty Pożyczki oraz na skutek anulowania Rabatu, o którym mowa w pkt 6 Umowy
Pożyczki.

10.

Strony zgodnie ustalają, że możliwa jest zmiana Terminu Spłaty Pożyczki, wskazanego w pkt 4 Umowy Pożyczki.
Zmiana następuje, poprzez uiszczenie przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy Opłaty Aneksowej, najpóźniej
w dniu Terminu Spłaty Pożyczki.

11.

Strony zgodnie ustalają, że uiszczenie Opłaty Aneksowej w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni po upływie Terminu
Spłaty Pożyczki, traktowane będzie jako zawarcie porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie warunków spłaty
zobowiązania wynikającego z Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę (dalej „Porozumienie”). Na mocy tego
Porozumienia wiążące pozostają wszelkie ustalenia poczynione pomiędzy Stronami w Umowie Ramowej, OWRUP
oraz w Umowie Pożyczki, z tym zastrzeżeniem, że Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do spłaty Całkowitej Kwoty
do Zapłaty powiększonej o kwotę anulowanego Rabatu, wskazanego w pkt 6 Umowy Pożyczki, w nowym
terminie, natomiast Pożyczkodawca odstąpi od dochodzenia Odsetek za Opóźnienie oraz Opłat Windykacyjnych za
czynności windykacyjne podjęte do dnia zawarcia Porozumienia. Pożyczkodawca może jednak udzielić
Pożyczkobiorcy w drodze jednostronnej decyzji kolejnego Rabatu w wysokości przez siebie ustalonej na Opłatę
Przygotowawczą, Prowizję oraz Oprocentowanie Pożyczki, o czym Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony za
pomocą Adresu Email lub Profilu Klienta.

12.

Pożyczkobiorca oświadcza, że Pożyczka będzie przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków związanych
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

13.

Pożyczkobiorca oświadcza, że osiąga dochód, który umożliwi mu spłatę wszystkich należności wynikających
z Umowy Pożyczki oraz zapewnia, że jego sytuacja ﬁnansowa jest zadowalająca, nie znajduje się w sytuacji
przymusowej oraz gwarantuje terminową spłatę Pożyczki wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami. Pożyczkobiorca w
szczególności oświadcza, że nie zachodzą przesłanki ogłoszenia przez niego upadłości w rozumieniu powszechnie
obowiązujących przepisów prawa oraz nie rozpoczął i nie prowadzi procedury upadłościowej.

14.

Pożyczkobiorca oświadcza, że dane, które podał w związku ze złożeniem Wniosku o Pożyczkę, są prawdziwe,
aktualne i kompletne zgodnie z najlepszą wiedzą Pożyczkobiorcy na dzień złożenia Wniosku o Pożyczkę oraz że
znana jest mu treść art. 286 Kodeksu karnego

15.

Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy o numerze:
[•••].

16.

Rachunek Bankowy Do Spłaty:
53 2490 0005 0000 4600 4812 1269.

17.

W zakresie nieuregulowanym w Umowie Pożyczki, zastosowanie mają regulacje zawarte w Umowie Ramowej oraz
w załącznikach stanowiących jej integralną część.

18.

Integralną część niniejszej Umowy Pożyczki stanowią jej załączniki:
Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo BIK wraz z klauzulą informacyjną BIK,
Załącznik nr 2 - upoważnienie BIGi,
Załącznik nr 3 - Warunki Promocji Pożyczka z Rabatem.

PEŁNOMOCNICTWO

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam spółce VISSET spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000321413, posiadającą NIP 7792349040, REGON 301012869, kapitał zakładowy
200.000,00 zł, pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie
informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego
przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej:
WYRAŻAM ZGODĘ NA:
1. Przekazanie przez spółkę VISSET sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych
osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących mnie jako
przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie jako osoby fizycznej – konsumenta, 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 spółkę VISSET sp. z o.o. w zapytaniu, przez
okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im
przeze mnie zgody.
2. Przekazywanie przez spółkę VISSET sp. z o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji
dotyczących zobowiązania (dane przedsiębiorcy) wynikającego z zawartej ze spółką VISSET 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
na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie spółce VISSET sp. z o.o.
przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji, w tym stanowiących tajemnice bankową dotyczących prowadzonej
przeze mnie działalności gospodarczej przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej ze spółką VISSET sp. z o.o. umowy.
3. Przekazanie przez spółkę VISSET sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych
osobowych, oraz przetwarzanie tych danych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, 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 na podstawie udzielonej im
przeze mnie zgody.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do
wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie danych, jak również o możliwości odwołania w każdym czasie zgody,
złożonej w moim imieniu przez spółkę VISSET sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):
1)

w celu udostępnienia przez BIK do VISSET sp z.o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone
zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub

2)

w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy
pożyczki.

Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej
przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:
Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)

Dane kontaktowe

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum
Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest
inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub
pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa,
ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz
podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
•

przetwarzania

oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem
profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana
zgoda,

•

statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za
podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający
na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji
upoważnionych
i

(odbiorców

umożliwiających

danych)

produktów

właściwe zarządzanie

oraz

rachunkiem

usług
i

wspomagających

portfelem

kredytowym

(pożyczkowym) klientów,
•

w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem
reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Kategorie
przetwarzanych danych

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
•

dane identyfikujące osobę w tym: nazwa działalności, PESEL/NIP/REGON, imiona
i

nazwiska,

dane

dotyczące

dokumentów

tożsamości,

data

urodzenia,

płeć,

obywatelstwo, informacje o prowadzonej działalności gospodarczej,
•

dane adresowe i teleadresowe,

•

dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, okres
i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania,
stan zadłużenia przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, decyzja kredytowa i dane
dotyczące wniosków kredytowych.

Źródło pochodzenia

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.

danych
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 lub po jego
wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody 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 z tytułu naruszenia przetwarzania
danych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym
do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom,
o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także
do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności
przekazanych danych osobowych. 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,

dane dotyczą

której

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia 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 zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody. 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
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 nadającym się do odczytu
maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych.

UPOWAŻNIENIE
Upoważniam VISSET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska
31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000321413, posiadającą NIP 7792349040, REGON 301012869, kapitał zakładowy
200.000,00 zł, do wystąpienia z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich
zobowiązań, jako dłużnika będącego konsumentem, do następujących biur informacji gospodarczej
prowadzących działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych: Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor
S.A. z siedzibą w Warszawie, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego
Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

WARUNKI PROMOCJI „Pożyczka z Rabatem"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3 ZASADY PROMOCJI

1. Niniejsze warunki promocji („Warunki Promocji”) określają

1. Jeżeli

w

okresie

trwania

Promocji

Uczestnik

zawrze

warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzania promocji

z Organizatorem Umowę Pożyczki Gotówka na Szybko, to

organizowanej pn. „Pożyczka z Rabatem” („Promocja”).

Całkowita Kwota Do Zapłaty w rozumieniu OWRUP, zostanie

2. Organizatorem Promocji jest spółka Visset sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisana do

obniżona o kwotę Rabatu w wysokości od 5 do 5,5 punktu
procentowego Pożyczki.

Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

2. W przypadku braku spłaty Pożyczki udzielonej w ramach

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII

Promocji zgodnie z § 3 ust. 1 Warunków Promocji oraz

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS

postanowieniami OWRUP w terminie ustalonym w Umowie

0000321413,

Pożyczki, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania

posiadająca

NIP

7792349040,

REGON

301012869, kapitał zakładowy 200.000,00 zł („Organizator”).
3. Promocja przeprowadzona będzie na platformie internetowej

przyznanego

Rabatu

w

ramach

Promocji,

w

związku

z niewywiązaniem się Uczestnika z Warunków Promocji.

Visset.pl pod adresem URL https://visset.pl/, zwanego dalej

3. W przypadku cofnięcia którejś ze zgód, o których mowa w § 2

„Portalem”, w okresie od dnia 31 października 2019 roku od

ust. 1 Warunków Promocji, w trakcie trwania Umowy Pożyczki

godziny 00:00:00 wg czasu GMT+01:00 do czasu jej odwołania

Gotówka na Szybko, Organizator zastrzega sobie prawo do

przez Organizatora.

anulowania przyznanego Rabatu w ramach Promocji, w

4. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszych
Warunkach Promocji, mają znaczenie takie jak nadane im

wysokości obliczonej proporcjonalnie do czasu pozostającego
do zakończenia trwania Umowy Pożyczki.

w Ogólnych Warunkach Ramowej Umowy Pożyczki Gotówka
na Szybko (dalej łącznie „OWRUP”).

§ 4 REKLAMACJE

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Reklamacje Uczestników dotyczące Promocji mogą być składane
i będą rozpatrywane zgodnie z zapisami zawartymi w odpowiednim

1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być posiadająca

OWRUP.

pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą,

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

która w terminie od dnia 31 października 2019 roku od godziny
00:00:00 wg czasu GMT+01:00 spełni łącznie następujące

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian

warunki:

w Warunkach Promocji, przy czym zmiany Warunków Promocji

a.

będą miały zastosowanie jedynie do Uczestników, którzy

złoży Wniosek o Pożyczkę;

b. wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz
jego partnerów biznesowych swoich danych osobowych w

w którym zaczęły obowiązywać te zmiany.

celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach

produktów i usług oferowanych przez Organizatora oraz

Promocji mają zastosowanie postanowienia Ramowej Umowy

jego

Pożyczki Gotówka na Szybko oraz Umowy Pożyczki Gotówka

partnerów

biznesowych

za

pomocą

środków

komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną;
c.

zawarli Umowę Pożyczki od dnia następującego po dniu,

wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora oraz jego partnerów biznesowych
w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu
telekomunikacyjnych

urządzeń

końcowych

oraz

automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu
ustawy Prawo telekomunikacyjne;
d. dokona Opłaty Weryfikacyjnej;

na Szybko oraz OWRUP.

