Dokument zawiera pełną treść zgód prawnych Wonga.pl sp. o.o.
Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Zgody te zostaną odczytane w formie
zgrupowanej podczas składania wniosku o pożyczkę.
Wyrażam zgodę na założenie konta w serwisie internetowym www.wonga.pl, jeśli mój wniosek pożyczkowy
zostanie skierowany do wonga.pl sp. o.o., a nie posiadam konta w tym serwisie. Potwierdzam, że zapoznałem/am
się z Polityką Prywatności Wonga.pl sp. z o.o. i z Regulaminem Serwisu www.wonga.pl. i akceptuję ich treść.

Grupa nr 1
W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę,

1. upoważniam Wonga.pl sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie
moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
w tym udostępnienie Wonga.pl 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 Wonga.pl 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.
2. upoważniam Wonga.pl sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie
moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Wonga.pl sp.
z o.o. Ramowej Umowy Pożyczki, 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 Wonga.pl sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Wonga.pl sp. z o.o.
Ramowej Umowy Pożyczki lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie
przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania
wynikającego z zawartej z Wonga.pl sp. z o.o. Ramowej Umowy Pożyczki, 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) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do wiadomości, że
odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Zapoznaj się
z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.”

Upoważniam Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, do
wystąpienia do ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, do Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.
z siedzibą w Krakowie o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. Udzielenie upoważnienia jest
dobrowolne. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530) upoważniam Wonga.pl sp. z o.o. do wystąpienia
za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej
o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Wyrażam zgodę, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530 ze zm., „Ustawa”), na przekazywanie
przez Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, dotyczących mnie
informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań wobec Wonga.pl sp. z o.o., na zasadach
i w trybie określonym w Ustawie, do następujących biur informacji gospodarczej: - Biuro Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77, - ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2, - Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą
w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

Grupa nr 2
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam
się na udostępnienie przez Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie mojego numeru PESEL oraz moich danych
zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę oraz historii moich pożyczek Uczestnikom Platformy Wymiany
Informacji Pożyczkowej oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji oraz ich przetwarzania przez Uczestników
w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o złożonych przeze mnie wnioskach
o kredyt konsumencki, historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji
oraz wyników analiz statystycznych przez Wonga.pl sp. z o. o. i ich przetwarzanie przez Wonga.pl sp. z o. o.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej oraz Forum Wiarygodnej Wymiany
Informacji zamieszczona jest w Polityce Prywatności Wonga.pl sp. z o.o. pod adresem: https://www.wonga.pl/
privacy-policy.
Wyrażam zgodę na udostępnianie Wonga.pl sp. z o.o. przez wszystkich uczestników Platformy Wymiany Informacji
Pożyczkowej i Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji, moich danych osobowych, w tym złożonych przeze
mnie wniosków o kredyt konsumencki, danych transakcyjnych, lub historii moich pożyczek oraz wyników analiz
statystycznych i ich przetwarzanie przez Wonga.pl sp. z o.o. w celu dokonania przez Wonga.pl sp. z o.o. oceny mojej
zdolności kredytowej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom oraz możliwości weryfikacji
prawidłowości tych analiz. Udostępnienie danych osobowych przez wszystkich uczestników Forum Wiarygodnej

Wymiany Informacji dokonane zostanie w terminie 30 dni. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym
odbiorcom danych: Wonga.pl sp. z .o.o. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo
w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji
Pożyczkowej oraz Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji zamieszczona jest w Polityce Prywatności Wonga.pl sp.
z o.o. pod adresem: https://www.wonga.pl/privacy-policy.
W celu przeprowadzania analiz i przekazania tych analiz do uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji
oraz Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej w zakresie oceny zdolności kredytowej i wiarygodności
wnioskujących, w tym przeciwdziałania wyłudzeniom wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zebranych
w procesie wnioskowania o pożyczkę w analizach statystycznych przez Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
W celu umożliwienia przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej lub wiarygodności płatniczej oraz możliwości
weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny przez Wonga.pl sp. z o.o., zgadzam się na udostępnienie przez
Wonga.pl sp. z o.o. podmiotom współpracującym w ramach Systemu Wymiany Informacji* mojego numeru PESEL
oraz danych identyfikacyjnych zebranych w procesie wnioskowania o zawarcie umowy oraz ich przetwarzanie
przez podmioty współpracujące w ramach Systemu Wymiany Informacji w celu uzyskania od nich przetwarzanych
w ich zbiorach danych informacji o historii moich zobowiązań pieniężnych wobec nich oraz o wykonywaniu tych
zobowiązań wobec nich oraz zestawienie tych informacji. *Lista podmiotów współpracujących zamieszczona jest
w Polityce Prywatności Wonga.pl sp. z o.o. pod adresem: https://www.wonga.pl/privacy-policy. Wyrażenie zgody
jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na udostępnienie Wonga.pl sp. z o.o. przez podmioty współpracujące w ramach Systemu Wymiany
Informacji* z Wonga.pl sp. z o.o. oraz przetwarzania przez Wonga.pl sp. z o.o. moich danych osobowych, w tym
informacji o historii moich zobowiązań pieniężnych oraz o wykonywaniu tych zobowiązań wobec podmiotów
współpracujących w ramach Systemu Wymiany Informacji w celu przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej lub
wiarygodności płatniczej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny przez Wonga.pl sp. z o.o.
*Lista podmiotów współpracujących zamieszczona jest w Polityce Prywatności Wonga.pl sp. z o.o. pod adresem:
https://www.wonga.pl/privacy-policy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo
w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Wonga.pl sp. z o.o. moich danych teleadresowych zawartych we wniosku
o zawarcie umowy podmiotom współpracującym w ramach Systemu Wymiany Informacji* do 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. *Lista podmiotów współpracujących zamieszczona jest w Polityce Prywatności

Wonga.pl sp. z o.o. pod adresem: https://www.wonga.pl/privacy-policy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Osoba,
której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu oceny zdolności kredytowej lub wiarygodności płatniczej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości
wykonania tej oceny, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w analizach statystycznych moich danych zebranych w procesie wnioskowania o zawarcie umowy. Wyrażenie zgody
jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz informacji pochodzących ze świadczonych
względem mnie usług telekomunikacyjnych przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ulicy
Marynarskiej 12 w celu stworzenia spersonalizowanego profilu numeru telefonu oraz przekazania jego wyników do
Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ulicy Żaryna 2B w zakresie umożliwienia przeprowadzenia
analiz profilu numeru telefonu zmierzających do przeciwdziałania oszustwom, w tym przeciwdziałania wyłudzeniom
zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Niniejsza zgoda może być cofnięta
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu przeprowadzenia analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom oraz w celu oceny zdolności
kredytowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania
o pożyczkę w analizach statystycznych przez Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki
oraz danych o transakcji dokonanej w wyniku tego wniosku przez Kaczmarski Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we
Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@kaczmarskigroup.
pl) w celu udostępniania ich podmiotom świadczącym usługi dla konsumentów i przedsiębiorców z branży finansowej
i innych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. Dane osobowe mogą być
przekazywane następującym odbiorcom danych: podmioty świadczące usługi dla konsumentów i przedsiębiorców
z branży finansowej i innych oraz podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną i organizacyjną. Podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki zgoda nie zostanie
odwołana. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
Wyrażam zgodę na udostępnianie Wonga.pl sp. z o.o. przez wszystkich uczestników Platformy Wymiany Informacji
Pożyczkowej oraz Kaczmarski Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12,
(dane kontaktowe inspektora ochrony danych Kaczmarski Group sp. z o.o. sp. k.: iod@kaczmarskigroup.pl), moich
danych osobowych, w tym danych transakcyjnych, historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i
ich przetwarzanie przez Wonga.pl sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia w celu dokonania przez Wonga.pl sp.
z o.o. oceny mojej wiarygodności płatniczej, analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom oraz możliwości

weryfikacji prawidłowości tych analiz. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać odwołana w każdym
czasie. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: Wonga.pl sp. z .o.o. Podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki zgoda nie zostanie
odwołana. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej zamieszczona jest
w Polityce Prywatności Wonga.pl sp. z o.o. pod adresem: https://www.wonga.pl/privacy-policy.
Wyrażam zgodę na udostępnianie Wonga.pl sp. z o.o. przez wszystkich uczestników Platformy Wymiany Informacji
Pożyczkowej oraz Kaczmarski Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12,
(dane kontaktowe inspektora ochrony danych Kaczmarski Group sp. z o.o. sp. k.: iod@kaczmarskigroup.pl), moich
danych osobowych, w tym danych transakcyjnych, historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych
i ich przetwarzanie przez Wonga.pl sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia w celu dokonania przez Wonga.pl sp.
z o.o. oceny mojej wiarygodności płatniczej, analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom oraz możliwości
weryfikacji prawidłowości tych analiz. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać odwołana w każdym
czasie. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: Wonga.pl sp. z .o.o. Podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki zgoda nie zostanie
odwołana. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej zamieszczona jest
w Polityce Prywatności Wonga.pl sp. z o.o. pod adresem: https://www.wonga.pl/privacy-policy.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki
oraz danych o transakcji dokonanej w wyniku tego wniosku do Kaczmarski Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we
Wrocławiu, przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych Kaczmarski Group
sp. z o.o. sp. k.: iod@kaczmarskigroup.pl), w celu ich przetwarzania oraz udostępniania podmiotom świadczącym
usługi dla konsumentów i przedsiębiorców z branży finansowej i innych dla dokonywania przez nich oceny mojej
wiarygodności płatniczej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. Dane
osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: podmioty świadczące usługi dla konsumentów
i przedsiębiorców z branży finansowej i innych oraz podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną
i organizacyjną. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane
dopóki zgoda nie zostanie odwołana. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych,
prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wyrażam zgodę na przekazanie przez Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ulicy Żaryna 2B
do T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ulicy Marynarskiej 12 informacji o udzielonej mi
pożyczce w celu doskonalenia indywidualnego profilu finansowego przygotowanego przez T-Mobile Polska S.A.
Zakres przekazanych danych będzie obejmował: informację o przyznaniu pożyczki bądź odmowie przyznania wraz
z powodem odmowy, imię, numer telefonu, datę udzielenia pożyczki, kwotę pożyczki, informacje o opóźnieniach
w spłacie rat lub braku opóźnień.

Grupa nr 3
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wonga.pl sp. z o.o. moich danych osobowych w celu przeprowadzania
analiz i przygotowania oferty produktowej przez Wonga.pl sp. z o.o. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Osoba,
której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych przez Wonga.pl sp. z o.o. za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422) a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych
systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz.
243 ze zm.).
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych przez Wonga.pl sp. z o.o. za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422) a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych
systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz.
243 ze zm.).

Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969 i z kapitałem zakładowym w wysokości 18.134.050,00
zł.
Wonga.pl sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod nr RIP000089.
Rejestr dostępny jest na stronie KNF.

