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Niniejszym upoważniam Mozipo Sp. Z o.o., z siedzibą pod adresem Aleje Jerozolimskie 96, 00-078 Warszawa,
poczta: Warszawa, w celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do
przeciwdziałania wyłudzeniom, celem kierowania do następujących spółek, wnioskowania u nich
i przekazywania im:
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków,
CRIF Services Sp. z o.o., ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków,
Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Zygmunta Jacka Kaczmarskiego 77 A, 02-679 Warszawa,
BIG InfoMonitor S. A. z siedzibą̨ w Warszawie, ul. Z. Jacka Kaczmarskiego 77
następujących informacji:
1. informacje biznesowe dotyczące moich zobowiązań na mocy Art. 24 (1) ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, tekst jednolity, Dz.U. 2014,
poz. 1015, ze zm.;
2. informacje dotyczące mnie znajdujące się w rejestrach określonych w Art. 28 (1) ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, tekst jednolity, Dz.U.
2014, poz. 1015, ze zm.;
3. informacje dotyczące mnie, w tym te stanowiące tajemnicę banku Mozipo Sp. Z o.o., w odpowiedzi na
wniosek wystosowany w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, a także na wniosek
o przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przez Mozipo Sp. Z o.o., przez okres
nieprzekraczający 2 lat, w tym ujawnienie takich danych bankom, instytucjom upoważnionym ustawowo
do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym oraz jednostkom opisanym w
Ustawie o kredycie konsumenckim, art. 59d, z dnia 12 maja 2011, a także innym jednostkom
upoważnionym w tym celu na mocy postanowień Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997;
4. moje dane osobowe oraz informacje dotyczące moich zobowiązań na mocy umowy pożyczki, w tym
zobowiązań po odstąpieniu od umowy, informacje dotyczące mnie, stanowiące tajemnicę bankową Mozipo
Sp. Z o.o. w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie okresu obowiązywania
umowy pożyczki zawartej z Mozipo Sp. Z o.o. lub informacje dotyczące moich zobowiązań po odstąpieniu
od umowy, oraz w celu przetwarzania moich danych osobowych i informacji dotyczących moich zobowiązań
wynikających z umowy pożyczki zawartej z Mozipo Sp.z.o.o. lub o odstąpieniu od umowy po wygaśnięciu
ważności zobowiązań, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, oraz ujawnianie
takich danych jednostkom upoważnionym na mocy postanowień Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia
1997;
5. zgodnie z art. 24 (1) ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych, wnioskowanie u biur informacji gospodarczej w celu ujawnienia informacji
gospodarczych dotyczących moich zobowiązań;
6. informacje, w tym informacje które stanowią tajemnice banku, a także przekazywanie w moim imieniu
deklaracji dotyczących przetwarzania moich danych osobowych;
7. informacje gospodarcze dotyczące mnie oraz uzyskiwanie danych gospodarczych z Biura Informacji
Kredytowej oraz Związku Banków Polskich, które dotyczą moich zaległości w spłacie przekraczających co
najmniej 60 dni względem banków i instytucji udzielających pożyczek przekraczających 200 zł (dwieście
złotych) lub o braku danych w zakresie takich zaległości;
8. w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania w celu
uzyskania danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie
tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Mozipo Sp. Z o.o. i ich przetwarzanie przez Mozipo
Sp. Z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia;
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9. informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez Mozipo
Sp. Z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia w celu przeprowadzenia przez Mozipo Sp. Z o.o. analiz
zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom oraz możliwości weryfikacji prawidłowości tych analiz;
oraz upoważniam
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków,
CRIF Services Sp. z o.o., ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków,
Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Zygmunta Jacka Kaczmarskiego 77 A, 02-679 Warszawa,
BIG InfoMonitor S. A. z siedzibą̨ w Warszawie, ul. Z. Jacka Kaczmarskiego 77
do ujawniania tych informacji Mozipo Sp. Z o.o.
Upoważniam również Mozipo Sp. Z o.o. do przekazywania informacji dotyczących realizacji moich zobowiązań
pieniężnych względem Mozipo Sp. Z o.o. na mocy umowy pożyczki, a także wyników analiz statystycznych
danych udzielających zgody konsumentów zebranych w procesie wnioskowania o zawarcie umowy o kredyt
konsumencki, w celu przeprowadzenia przez Mozipo Sp. Z o.o. analiz zmierzających do przeciwdziałania
wyłudzeniom oraz możliwości weryfikacji prawidłowości tych analiz następującym jednostkom:
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków;
CRIF Services Sp. z o.o., ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków;
Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Zygmunta Jacka Kaczmarskiego 77 A, 02-679 Warszawa;
BIG InfoMonitor S. A. z siedzibą̨ w Warszawie, ul. Z. Jacka Kaczmarskiego 77.
Udzielam upoważnienia do upoważniania innych jednostek działających w ramach Platformy Wymiany
Informacji Pożyczkowej jako Uczestnicy do otrzymywania w imieniu Mozipo Sp. Z o.o. oświadczeń wyrażenia
zgody względem Mozipo Sp. Z o.o. od konsumentów składających wnioski o zawarcie umowy kredytu
konsumenckiego:
1. przekazywania Uczestnikom danych o umowach kredytów konsumenckich zawartych przez klientów
udzielających zgody oraz Mozipo Sp. Z o.o. oraz o realizacji zobowiązań na mocy takich umów i
przetwarzanych w siedzibach Mozipo Sp. Z o.o. w celu oceny zdolności kredytowej konsumentów
wnioskujących lub analizy zmierzającej do przeciwdziałania wyłudzeniom dotyczących konsumentów u
Uczestników o zawarcie umowy kredytu konsumenckiego;
2. Przekazywania Uczestnikom informacji dotyczących wniosków o zawarcie umowy kredytu konsumenckiego
złożonych przez konsumentów u Mozipo Sp. Z o.o., by ocenić wiarygodność danych konsumentów
zawartych we wnioskach o zawarcie umowy kredytu konsumenckiego przekazanych Uczestnikom.
Upoważniam również Mozipo Sp. Z o.o. w celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej, w tym analiz
zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej, do
przetwarzanie nie dłużej niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Mozipo Sp.
Z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Mozipo Sp. Z o.o. wierzytelności
wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych
osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Mozipo Sp. Z o.o. oraz informacji dotyczących
wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Mozipo Sp. Z o.o. w
analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne przez okres obowiązywania umowy pożyczki zawartej z Mozipo Sp. Z
o.o.
Potwierdzam, że przekazano mi informacje o dostępie do moich danych osobowych oraz o prawie do zmiany
takich danych oraz informacje o dobrowolnym charakterze zgód udzielonych na mocy niniejszego
pełnomocnictwa oraz informacje o możliwości cofnięcia takich zgód w dowolnej chwili.
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Informacja przeznaczona dla konsumenta
Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest:
Z Administratorem można się
skontaktować poprzez adres
e-mail
Wyznaczeni zostali
inspektorzy ochrony danych, z
którym można się
skontaktować poprzez adres
poczty elektronicznej lub
pisemnie (adres siedziby
Administratora)

(dane podmiotu
pytającego)

BIG
InfoMonitor
S.A.

Biuro Informacji
Kredytowej S.A.

Krajowe Biuro
Informacji
Gospodarczej S.A.

CRIF Services sp.
z o.o.

info@mozipo.pl

info@big.pl

info@bik.pl

bok@kbig.pl

bok.pl@crif.com

info@mozipo.pl

iod@big.pl

iod@bik.pl

bok@kbig.pl

bok.pl@crif.com

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:
•
Wierzyciela w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji
wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia.
•
BIG InfoMonitor, KBIG w celu udostępnienia informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru
Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
•
BIK, CRIF w celu, udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora
danych, będący podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK, KBIG, CRIF przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko,
adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości.
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 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 Wierzyciela.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
Przetwarzanie twój danych osobowych na podstawie powyższych zgód stanowi profilowanie w rozumieniu art.
22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie mojej zdolności kredytowej w oparciu o informacje
pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii twój pożyczek
oraz wynikach analiz statystycznych.
Wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia ze tobą umowy kredytu, z zastrzeżeniem,
że przysługuje ty w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora,
wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
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