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Celem oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 Ustawy obowiązkiem dokonania przez kredytodawcę oceny zdolności
kredytowej konsumenta, jak również celem weryfikacji wiarygodności moich danych podanych we wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na udostępnienie
przez Zaplo sp. z o.o. moich danych osobowych Współpracującym Zaplo sp. z o.o. Podmiotom*, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia udzielenia
niniejszej zgody, celem uzyskania ze zbiorów danych Współpracujących Podmiotów* informacji o złożonych przeze mnie wnioskach o pożyczkę,
zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających.
Celem oceny zdolności kredytowej mojej osoby, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny
zdolności kredytowej w związku z wynikającym z art. 9 Ustawy obowiązkiem dokonania przez kredytodawcę oceny zdolności kredytowej konsumenta,
jak również celem weryfikacji wiarygodności moich danych podanych we wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na udostępnianie przez Współpracujące
Podmioty* spółce Zaplo sp. z o.o. 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.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zaplo sp. z o.o., przez okres trzech lat odpowiednio po: wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy
o kredyt konsumencki, zbyciu przez Zaplo 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, a także na
przetwarzanie moich danych, w tym danych osobowych wskazanych we wniosku o pożyczkę, przez okres trzech lat od ich udostępnienia, w celu oceny
zdolności kredytowej mojej osoby, w tym dokonywania analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom oraz w celu umożliwienia weryfikacji
wiarygodności składanych pozostałym Współpracującym Podmiotom* wniosków o zawarcie umowy o kredyt konsumencki poprzez przeprowadzenie
przez Zaplo. z o.o. na wniosek Współpracujących Podmiotów* analiz statystycznych polegających na porównaniu danych o złożonym do Zaplo sp. z o.o.
wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki z danymi wynikającymi z wniosków o zawarcie umowy o kredyt konsumencki składanymi do
Współpracujących Podmiotów i udostępnienie Współpracującym Podmiotom* informacji statystycznych o wynikach tych analiz.
Wyrażam Zaplo sp. z o.o. zgodę, na udostępnienie Współpracującym Podmiotom* moich danych teleadresowych wskazanych we wniosku o zawarcie
umowy o kredyt konsumencki w celu dokonywania przez nich bieżącego, cyklicznego wzbogacania danych teleadresowych konsumentów w związku z
prowadzeniem przez nich windykacji przysługujących im od konsumentów należności oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tego
wzbogacenia.
*Aktualna lista Współpracujących Podmiotów znajduje się na stronie internetowej:
www.credit-check.pl/uczestnicy/

