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INFORMACYJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Cofidis S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul.
Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, dalej „my” lub „Cofidis”.
2. Cele przetwarzania danych Twoich osobowych danych osobowych:
a) zwarcie i wykonanie umowy o udzielenie finansowania oraz dokonanie oceny zdolności kredytowej przed zawarciem umowy, w czasie jej
trwania, a jeżeli wyrazisz na to zgodę również – po jej wygaśnięciu,
b) przeciwdziałanie ewentualnym przestępstwom, w tym wyłudzeniom finansowym – w razie negatywnego rozpatrzenia Twojego wniosku,
c) weryfikacja informacji podanych przez Ciebie we wniosku,
d) prowadzenie z Tobą komunikacji, gdy jesteś osobą reprezentującą osobę prawną, jednostkę organizacyjną lub inną osobę fizyczną,
e) prowadzenie działań marketingowych naszych produktów i usług.
3. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane
przetwarzamy, przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo cofnięcia zgody,
b) prawo dostępu do treści danych,
c) prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, e) prawo przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyrażoną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
4. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych uzyskasz na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://www.cofidis.pl/wp-
content/uploads/2019/11/informacja_na_temat_przetwarzania_danych_osobowych.pdf lub bezpośrednio od naszego pośrednika. Ponadto we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem możesz
kontaktować się z nami oraz z Inspektorem Ochrony Danych także pod adresem e-mail: dpopolska@cofidis.pl

ZGODY UDZIELANE DO WNIOSKU KREDYTU GOTÓWKOWEGO 
I. OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ I ANALIZA RYZYKA KREDYTOWEGO PRZED ZAWARCIEM UMOWY O FINANSOWANIE

Kredytobiorca Wyrażam(y) zgodę na:  Współkredytobiorca 
(jeśli wystepuje) 

wyrażam zgodę 

Przekazanie przez Cofidis  do BIK* S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania 
informacji, w tym  stanowiących tajemnicę bankową mnie dotyczących, przetwarzanych w BIK* S.A. dla oceny zdolności 
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez BIK* S.A. moich danych osobowych 
przekazanych przez Cofidis w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom 
ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie 
udzielonej im przeze mnie zgody. 

wyrażam zgodę 

wyrażam zgodę 

Przekazywanie przez Cofidis do BIK*S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących mojego zobowiązania  
wynikającego  z zawartej z Cofidis umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez BIK* 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 Cofidis przez BIK* S.A. dotyczących mnie informacji, w tym stanowiących tajemnice 
bankową przetwarzanych w BIK* S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie 
obowiązywania zawartej z umowy. 

wyrażam zgodę 

upoważniam Upoważniam(y) Cofidis do wystąpienia i pozyskania z BIG InfoMonitor  dotyczących mnie informacji gospodarczych. 
Jednocześnie upoważniam Cofidis do pozyskania z BIG informacji dotyczących zapytań składanych na mój temat do 
Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

upoważniam 

upoważniam Upoważniam(y) Cofidis do wystąpienia za pośrednictwem BIK* do innych niż wskazane powyżej biur informacji 
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.   

upoważniam 

Odmowa udzielenia przez Kredytobiorcę lub Współkredytobiorcę (jeśli występuje) wszystkich lub niektórych zgód i upoważnień wymienionych w cz. I powyżej, 
skutkuje niemożnością rozpatrzenia wniosku kredytowego a w konsekwencji – udzielenia kredytu. 

I. OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ I ANALIZA RYZYKA KREDYTOWEGO W TRAKCIE TRWANIA UMOWY O FINANSOWANIE I PO JEJ 
WYGAŚNIĘCIU 

Poniższe zgody/upoważnienia mają charakter warunkowych i ich wyrażenie/udzielenie będzie skuteczne jedynie w przypadku, kiedy zostanie zawarta umowa o udzielenie 
finansowania W razie przeciwnym poniższe zgody/upoważnienia nie wywołają żadnego skutku prawnego. 

Kredytobiorca Wyrażam(y) zgodę na:  Współkredytobiorca 
(jeśli wystepuje) 

wyrażam zgodę 

Przekazanie przez Cofidis do BIK* moich danych osobowych i informacji dotyczących moich zobowiązań wynikających z 
umowy o udzielenie finansowania zawartej z Cofidis, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez BIK* informacji mnie 
dotyczących, a stanowiących tajemnicę bankową, na rzecz Cofidis dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny 
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania wymienionej umowy. 

wyrażam zgodę 

wyrażam zgodę 

Przekazanie przez Cofidis do BIG* moich danych osobowych i informacji dotyczących moich zobowiązań wynikających z 
umowy o udzielenie finansowania, zawartej z Cofidis, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez BIG* informacji mnie 
dotyczących, a stanowiących tajemnicę bankową, na rzecz Cofidis dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny 
wiarygodności płatniczej oraz oceny ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania wymienionej umowy.  

wyrażam zgodę 

upoważniam 
W tym samym celu upoważniam(y) Cofidis do wystąpienia za pośrednictwem BIK* do innych niż wskazane powyżej biur 
informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań w trakcie obowiązywania 
zawartej z Cofidis umowy o udzielenie finansowania. 

upoważniam 

PODPIS KREDYTOBIORCY PODPIS WSPÓŁKREDYTOBIORCY 
Data / podpis: 

 ……………………………………………………………………………….. 

Data / podpis:  

……………………………………………………………………………….. 
  Cofidis jest nazwą handlową polskiego oddziału Cofidis S.A. z siedzibą w Villeneuve-d’Ascq, Francja 

KREDYTOBIORCA  WSPÓŁKREDYTOBIORCA (jeśli występuje) 

IMIĘ: 

NAZWISKO: 

PESEL: 

DOK. TOŻSAMOŚCI: 

TEL. KOM./EMAIL: 

https://www.cofidis.pl/wp-content/uploads/2019/11/informacja_na_temat_przetwarzania_danych_osobowych.pdf
https://www.cofidis.pl/wp-content/uploads/2019/11/informacja_na_temat_przetwarzania_danych_osobowych.pdf
mailto:dpopolska@cofidis.pl
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*Objaśnienia skrótów: 
BIK - Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta, ul. Postępu 17A 
BIG - biura informacji gospodarczej, w tym Krajowego Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w 
Warszawie oraz Krajowego Rejestru Długów – Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie. 
** Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które 
wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną 
lub osoby fizyczne, w imieniu, których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym: a) w przypadku klienta będącego osobą 
prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów 
prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego: (i) osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem Klienta, której przysługuje 
prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej, (ii) osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie 
stanowiącym klienta, także, jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, (iii) osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą 
prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% 
ogólnej liczby głosów w organie klienta, także, jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, (iv) osobę fizyczną sprawującą 
kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub (v) osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości 
ustalenia lub wątpliwości, co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania 
pieniędzy lub finansowania terroryzmu, b) w przypadku klienta będącego trustem: (i) założyciela, (ii) powiernika, (iii) nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, (iv) beneficjenta, (v) 
inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem, c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek 
lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie 
beneficjentem rzeczywistym. 


