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Tak gwarancja bankowa spłaty Pożyczki

Tak 

Tak 

Tak 

Tak

W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej chcę, aby całości kwoty pożyczki została wypłacona:

zastaw sądowy

przelewem na wskazny numer rachunku bankowego

gotówką

Czas trwania 

pożyczki w 

tygodniach:

przedstawienie przeprowadzonej przez profesjonalny podmiot cyklicznej analizy statusu finansowego Pożyczkobiorcy, prowadzącej do przedstawienia Pożyczkodawcy 

pozytywnej rekomendacji w zakresie wiarygodności płatniczej Pożyczkobiorcy          

OŚWIADCZENIA I ZGODY WNIOSKODAWCY

WNIOSEK / KWESTIONARIUSZ KLIENTA – UZUPEŁNIENIE i AKTUALIZACJA DANYCH KLIENTA
DZIESIĄTKA FINANSE sp. z o.o, 00-103 Warszawa, ul. Królewska 18, NIP 7842426890, KRS 0000069320, REGON 300976329

Dane 

wnioskodawcy: IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY
Wniosek / Kwestionariusz Klienta jest 

nieodłączną częścią Umowy Pożyczki o 

numerze:

Wnioskowana 

całkowita kwota 

pożyczki w złotych:
POZ. [ A ] UMOWY

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA

nr lokalu

Telefon seria i numer dowodu osobistego Nowy / Znany klient:

Adres i  telefon do osoby najbliższej jako AWARYJNY – w przypadku braku możliwości innego bezpośredniego kontaktu z Pożyczkobiorcą / Adres e-mail

Adres korespondencyjny 

decyzja:

WYPEŁNIJ JEŻELI 

JEST INNY NIŻ ADRES 

ZAMIESZKANIA

ulica nr domu

zasiłek

kod pocztowy miejscowość

działalność

Wykonywany zawód:

Nazwa pracodawcy 

(organ wypł. św.)

Zatrudnienie: zlecenie emerytura renta

Adres pracodawcy 

(organu wypł. św.)

Okres zatrudnienia 

(okres przyznania św.)
Telefon do pracodawcy:

Częstotliwość wpływów: miesięcznie tygodniowo inne Dzień wpływów:

Wynagrodzenie netto Czynsz

Zasiłek / Emerytura / Renta Opłaty (gaz, prąd, telefon, internet)

Dochód z działalności gospodarczej Raty spłat kredytów / pożyczek

Inne Inne

Miesięczny dochód RAZEM: Miesięczne wydatki RAZEM:

DOCHÓD DO DYSPOZYCJI:
Łączna suma spłacanych rat pożyczek i kredytów Pożyczki nie powinna przekraczać 50 % jego dochodu do dyspozycji a w żadnym 

przypadku nie może być wyższa niż 65% dochodu do dyspozycji

Nr rachunku bankowego:

OPCJE ZABEZPIECZENIA UMOWY POŻYCZKI 

przedstawienie poręczenia spłaty Pożyczki przez poręczycieli

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dziesiątka Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-103) przy ul. Królewska 18 oraz spółki powiązane moich danych osobowych w

postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. oraz spółki

powiązane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.W każdej chwili mogę

wycofać zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem. 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że posiadam pełną

zdolność do czynności prawnej. Oświadczam, że nie złożyłam/em wniosku o ogłoszenie upadłości, ani także nie

toczy się wobec mnie postępowanie upadłościowe, ani nie ogłoszono wobec mnie upadłości. Jestem świadomy

ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym.



Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

PODPIS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dziesiątka Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-103) przy ul. Królewska 18 oraz spółki powiązane moich danych osobowych w

postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. oraz spółki

powiązane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.W każdej chwili mogę

wycofać zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem. 

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000069320, NIP:

7842426890, REGON: 300976329, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 14 360 000,00 zł, infolinia: 669 555 111, e-mail: biuro@dziesiatka.pl, zwana dalej „Spółką” lub

„Administratorem”.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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);

dalej: RODO.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe wyłączenie w zakresie niezbędnym do realizacji ściśle określonego celu w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Administrator

informuje, iż w celu należytej ochrony Pani/Pana danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-

mail:iod@dziesiatka.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

b) weryfikacji tożsamości - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

c) przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

d) marketingowych Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO;

e) otrzymywania informacji handlowej, w przypadku wyrażenia zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO;

f) analizowania oraz tworzenia statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

g) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

h) przeciwdziałania przestępstwom, w tym oszustwom i praniu  pieniędzy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy administracji publicznej – na mocy odpowiednichprzepisów prawa;

b) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, podmioty świadczące inne usługi związane z bieżącą działalnością Administratora

– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych (w szczególności w zakresie pośrednictwa finansowego, udzielania poręczenia, windykacji) przy zapewnieniu

stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

c) inne podmioty, uprawnione do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych

roszczeń związanych z przetwarzaniem danych, a także przez czas wymagany przepiasmi prawa.

Ma Pan/Pani prawo do:dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania,przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest udzielona zgoda, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

narusza przepisy RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA

v.28052020

PODPIS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-103) przy ul. Królewska 18 oraz spółek powiązanych moich danych

osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz

automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

UPOWAŻNIENIE: Na podstawie art.24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. O udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.10.81.530) oraz na podstawie art.105 ust.4a i 4a1

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1876, z późn.zm.) w związku z art.13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych

gospodarczych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1015, z późn.zm.), niniejszym upoważniam Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka

Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) oraz Krajowego Rejestru Długów Informacji Gospodarczej S.A. Z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (KRD BIG SA) dotyczących mnie informacji gospodarczych

oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG Infomonitor danych z Biura Informacji Kredytowej S.A. I Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub

instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczających 200 złotych lub braku danych o takim zadłużeniu.

Upoważniam także DZIESIĄTKA FINANSE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa, do wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodraczej S.A. z siedzibą W Krakowie, ul.

Lubańska 38, 31-476 Kraków, zwana dalej KBIG, o ujawnienie dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych art. 28 ust.1 u.i.g. oraz upoważniam KBIG do ujawienia DZIESIĄTKA FINANSE SP. Z O.O. tych

informacji. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam zgody DZIESIĄTKA FINANSE SP. Z O.O. z

siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa, na przekazanie do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków informacji gospodarczych

o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt

konsumencki zawartą z DZIESIĄTKA FINANSE SP. Z O.O.

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez DZIESIĄTKA FINANSE SP. Z O.O. z

siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę

Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych

informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez DZIESIĄTKA FINANSE SP. Z O.O.

i ich przetwarzanie przez DZIESIĄTKA FINANSE SP. Z O.O. przez 3 lata od ich udostępnienia.

Imię i nazwisko 

Pożyczkobiorcy
PODPIS POŻYCZKOBIORCY




Czytelny podpis Pożyczkobiorcy data podpisania / zawarcia umowy

Imię i nazwisko osoby 

umocowanej
PODPIS PRZEDSTAWICIELA DD-MM-RRRR

W imieniu Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. data podpisania /zawarcia umowy

DD-MM-RRRR


