W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o udzielenie pożyczki:
Upoważniam Kredytodawcę MDP Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00 –
844 Warszawa, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych
osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym
udostępnienie MDP Finance sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym
stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na
przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez udostępnienie MDP Finance sp. z
o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o
których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom
na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym
czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych przed jej odwołaniem.
Upoważniam Kredytodawcę MDP Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00 –
844 Warszawa, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych
osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy o kredyt
konsumencki, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących, w
tym stanowiących tajemnicę bankową do MDP Finance sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot
oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej umowy o kredyt
konsumencki, po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich
danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy o kredyt
konsumencki, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej
i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo
upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o
których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom
na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym
czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych przed jej odwołaniem.
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530) upoważniam Kredytodawcę MDP Finance sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00 – 844 Warszawa do wystąpienia do biur informacji
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz dotyczących mnie
informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym
czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych przed jej odwołaniem.

