
 

 

Zgoda na przekazywanie i udostępnianie danych osobowych oraz na pozyskiwanie 

informacji w celu oceny zdolności kredytowej 

 

 Wyrażam zgodę na przekazywanie i udostępnianie przez Ferratum Bank p.l.c. moich danych 

osobowych Uczestnikom Platformy wymiany informacji na temat pożyczek* (dalej „Uczestnicy”) oraz 

na pozyskiwanie informacji od Uczestników w celu oceny mojej zdolności kredytowej i weryfikacji 

poprawności przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej oraz w celu wypełniania obowiązków 

związanych z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniem terroryzmowi, a w 

szczególności do: 

• przekazywanie przez Ferratum Uczestnikom mojego numeru PESEL oraz moich danych 

osobowych zgromadzonych w procesie wnioskowania o pożyczkę, w tym adres IP, z którego 

wniosek został przesłany, w celu uzyskania od Uczestników informacji dotyczących historii 

moich pożyczek, w tym wypełniania zobowiązań wynikających z pożyczek, oraz wyników 

analiz statystycznych przetwarzanych w zbiorach danych Uczestników, w celu określenia 

takich informacji i wyników analiz statystycznych przez Ferratum oraz przetwarzania ich przez 

okres 5 lat od dnia ich udostępnienia 

• udostępnianie przez Uczestników Ferratum historii moich pożyczek oraz wyników analiz 

statystycznych przetwarzanych w zbiorach danych Uczestników w terminie 30 dni od dnia 

wyrażenia przeze mnie zgody 

• udostępnianie przez Uczestników Ferratum historii moich pożyczek oraz wyników analiz 

statystycznych przetwarzanych w zbiorach danych Uczestników oraz na przetwarzanie takich 

danych przez Ferratum Bank p.l.c. przez okres 5 lat od dnia ich udostępnienia w celu 

przeprowadzenia analizy i niedopuszczenia do wyłudzenia oraz możliwości weryfikacji 

poprawności ww. analiz przez Ferratum 

• przetwarzanie przez Ferratum moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt 

konsumencki oraz informacji dotyczących wypełniania zobowiązań wynikających z umowy o 

kredyt konsumencki w celu przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej, ale nie dłużej niż 

przez okres pięciu lat od dnia: (i) wykonania zobowiązań wobec Ferratum wynikających z 

umowy o kredyt konsumencki (ii) przeniesienia przez Ferratum wierzytelności wynikających z 

umowy o kredyt konsumencki, (iii) rozwiązania umowy o kredyt konsumencki lub w celu 

analizy statystycznej, ale w takim przypadku przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia, w 

którym dane zostały pozyskane w procesie wnioskowania o pożyczkę. 

Lista Uczestników Platformy wymiany informacji znajduje się na stronie:  

http://www.credit-check.pl/uczestnicy/   

*Zostałem/-am poinformowany/-a, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale nieudzielenie 

zgody uniemożliwia zawarcie umowy o kredyt konsumencki 

 

http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

