1. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Miloan Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych
Współpracującym Kredytodawcom z Miloan Polska Sp. z o.o. celem przeprowadzenia oceny
zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja
2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) obowiązkiem kredytodawcy
dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta, jak również celem weryfikacji
wiarygodności moich danych podanych we wniosku o pożyczkę, w terminie nie dłuższym niż
60 dni od dnia udzielenia niniejszej zgody, celem uzyskania ze zbiorów danych
Współpracujących Kredytodawców informacji o złożonych przeze mnie wnioskach o pożyczkę,
zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich
wynikających.
2. Wyrażam zgodę na udostępnianie przez Współpracujących Kredytodawców spółce Miloan
Polska Sp. z o.o. celem przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku
z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1528 ze zm.) obowiązkiem kredytodawcy dokonania oceny zdolności kredytowej
konsumenta, jak również celem weryfikacji wiarygodności moich danych podanych wniosku o
pożyczkę, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od udzielenia niniejszej zgody, informacji o
złożonych przeze mnie wnioskach o pożyczkę, zawartych ze mną umowach o kredyt
konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających a przetwarzanych w ich
zbiorach danych.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miloan Polska Sp. z o.o., przez okres trzech lat
odpowiednio po: wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy o kredyt
konsumencki, zbyciu przez Miloan Polska Sp. z o.o. wierzytelności wynikających z umowy o
kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, informacji o zawartych ze
mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających
oraz przez okres trzech lat moich danych osobowych i pozostałych danych wskazanych we
wniosku o pożyczkę w celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym
z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze
zm.) obowiązkiem kredytodawcy dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta oraz w
celu weryfikacji wiarygodności wniosków o zawarcie umowy o kredyt konsumencki składanych
pozostałym Współpracującym Kredytodawcom poprzez przeprowadzenie przez Miloan Polska
Sp. z o.o. na wniosek Współpracujących Kredytodawców analiz statystycznych polegających na
porównaniu danych o złożonym Miloan Polska Sp. z o.o. przeze mnie wniosku o zawarcie
umowy o kredyt konsumencki z danymi wskazanymi w kierowanych do Miloan Polska Sp. z o.o.
przez pozostałych Współpracujących Kredytodawców zapytaniach zawierających dane o
składanych do nich wnioskach o zawarcie umowy o kredyt konsumencki i udostępnienie
Współpracującym Kredytodawcom informacji statystycznych o wynikach tych analiz.
Lista współpracujących kredytodawców:
1. C2FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółki nr 71, 02-820 Warszawa

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wyrażenie przez Panią/Pana zgody oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do
C2FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółki nr 71, 02-820 Warszawa (dalej jako „C2Finance”):
Wyrażenie ww. zgody oznacza, że C2FINANCE sp. z o. o. – obok MILOAN POLSKA sp. z o. o. – stanie
się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez C2FINANCE sp. z o. o. w zakresie wynikającym z
wyrażonej przez Pana/ Panią zgody:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest C2FINANCE Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Wyczółki nr 71, 02-820 Warszawa

Dane kontaktowe

Z C2FINANCE można się skontaktować poprzez adres e-mail:
kontakt@wezsobie.pl lub kontakt@c2finance.pl, lub pisemnie (C2FINANCE Sp. z
o.o. ul. Wyczółki nr 71, 02-820 Warszawa). W C2FINANCE wyznaczony jest
inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
iod@wezsobie.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi
Klienta C2FINANCE Sp. z o.o. ul. Wyczółki nr 71, 02-820 Warszawa).
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
przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyżej wymienionej zgody
przez C2 Finance w celach:

Kategorie
przetwarzanych
danych

•

przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej oraz weryfikacji
wiarygodności Pana/ Pani danych podanych we wniosku o pożyczkę–
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia)
• statystycznych i analiz– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
• w celu rozpatrywania Pani/Pana skargi, wniosku, reklamacji, oraz w celu
skierowania odpowiedzi (art. 6 ust. pkt. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6 ustawy z
dn. 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym)
C2Finance przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
•
•
•

dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL imiona, nazwiska, dane
dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć,
obywatelstwo;
dane adresowe i teleadresowe;
dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i
waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, przebieg
realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

Źródło pochodzenia
danych

C2Finance pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z MILOAN POLSKA sp. z o. o.

Okres przez który
dane będą
przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez C2Finance:

Odbiorcy danych

Prawa osoby, której
dane dotyczą

•

dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego– w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia udzielenia
niniejszej zgody,
• dla celów statystycznych i analiz – przez okres trzech lat odpowiednio
po: wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy o kredyt
konsumencki, zbyciu przez wierzytelności wynikających z umowy o
kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki,
• dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń –
do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń
wynikających z umowy lub z innego tytułu.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym
z C2Finance sp. z o. o. na podstawie wyrażonej przez Pana/ Panią zgody tj.
MILOAN Polska sp. z o. o. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu
C2Finance sp. z o. o., takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie
podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z
C2Finance sp. z o. o. i wyłącznie zgodnie z poleceniami C2Finance sp. z o. o.
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
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 podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
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.

