
Warunki przetwarzania danych osobowych 

1. Użytkownik Portalu niniejszym potwierdza prawdziwość dobrowolnie podanych danych 

osobowych dotyczące jego osoby i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych na potrzeby 

nawiązania z Administratorem stosunku prawnego umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności 

Profilu (zawarcia Umowy Ramowej) w szczególności składania Użytkownikowi ofert zawarcia umów 

pożyczek oraz przekazywania innych informacji dotyczących usług oferowanych przez Administratora. 

Administratorem danych osobowych jest FERRATUM BANK P.L.C, siedziba: Level 6, 14 High Street, 

Sliema, SLM 1551, Malta, numer rejestrowy: C 56251, NIP: nie dotyczy, numer VAT: MT 2101-8613, 

zarejestrowana w Rejestrze Spółek prowadzonym przez Maltański Urząd ds. Nadzoru Finansowego, 

Jednocześnie Administrator informuje, iż: 

a. dane osobowe będą przetwarzane w celu: (i) zawarcia Umowy Ramowej oraz umowy pożyczki [w 

tym dokonania oceny zdolności kredytowej w oparciu o dane uzyskane w bazach (zbiorach) danych 

prowadzonych dla celów oceny zdolności kredytowej przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 

4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), 

oraz biura informacji gospodarczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, Nr 

182, poz. 1228 i Nr 217, poz. 1427), a w przypadku przerwania procesu zawarcia umowy pożyczki - w 

ciągu 90 dni w celu skontaktowania się z Użytkownikiem pracowników Administratora i wsparcia w 

procesie zawarcia umowy, chyba że Użytkownik Portalu zrezygnuje z zawarcia umowy wcześniej; (ii) 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (w przypadku 

zawarcia Umowy Ramowej, jak również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Ramowej), w 

szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz 

dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; 

b. przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są: (i) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor 

S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77; (ii) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji 

Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21,(iii) Rejestr dłużników ERIF Biuro 

Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2 - zakres przekazania 

obejmuje numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego, przekazanie nastąpi w terminie 30 

dni; 

c. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

d. środki techniczne zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, 

danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną – szyfrowany protokół HTTPS. 

2. W przypadku wnioskowania Użytkownika o udzielenie pożyczki, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy 

z dnia 9 kwietnia 2010 r., udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 

(Dz.U. nr 81, poz. 530, wraz z późn. zm) Pożyczkobiorca wyraża zgodę i upoważnia Pożyczkodawcę do 

występowania do: (i) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. 

Modzelewskiego 77, (ii) Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, (iii) Rejestru dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, (iv) Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w 

Krakowie, ul. Lublańska 38 - o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy 

oraz do wystąpienia za pośrednictwem tych instytucji o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej 

S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec innych niż 

Pożyczkodawca podmiotów, przekraczających 200,00 zł lub braku danych o takim zadłużeniu. 


