PEŁNOMOCNICTWO
Udzielam Marshal Lion Pożyczki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. L. Narbutta 30,
02-541 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000759053, REGON 381863846, NIP 7010893233, której kapitał zakładowy wynosi
200.000,00 zł (opłacony w całości) reprezentowanej przez Bartłomieja Wasilewskiego – Prezesa
Zarządu,
pełnomocnictwa do:
a) wypełnienia oraz złożenia w moim imieniu/w imieniu podmiotu, który reprezentuję
wniosku o udzielenie pożyczki/kredytu do podmiotów, z którymi współpracuje Marshal
Lion Pożyczki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
b) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych moich/podmiotu, który
reprezentuję, w tym do przekazania moich danych osobowych zebranych podczas
składania Wniosku kredytowego online do podmiotów, z którymi współpracuje Marshal
Lion Pożyczki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
c) wyrażenia w imieniu moim/podmiotu, który reprezentuję zgody na badanie zdolności
kredytowej i informacji gospodarczej o mnie/o podmiocie, który reprezentuję do Biura
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie,
d) składania zapytań i otrzymywania informacji od podmiotu, do którego został złożony
wniosek o udzielenie pożyczki/kredytu o procesie rozpoznawania wniosku oraz o wyniku
rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki/kredytu, zarówno w formie dokumentowej jak
i poprzez rozmowę telefoniczną,
e) złożenia oświadczeń i wyrażenia niezbędnych zgód wymaganych przez podmiot,
do którego składany będzie wniosek o udzielenie pożyczki/kredytu (Marshal Lion Pożyczki
Sp. z o.o. na podstawie niniejszego pełnomocnictwa może wyrazić w moim
imieniu/podmiotu, który reprezentuję zgody i oświadczenia, które nie są obowiązkowe,
wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody).
Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia Marshal Lion Pożyczki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
do udzielania dalszego pełnomocnictwa podmiotom trzecim.
Udzielone pełnomocnictwo może zostać odwołane w każdej chwili:
a) poprzez przesłanie odwołania pełnomocnictwa w formie wiadomości elektronicznej na
adres e-mail: biuro@marshallion.pl,
b) osobiście w biurze Marshal Lion Pożyczki Sp. z o.o. pod adresem: ul. L. Narbutta 30,
02-541 Warszawa (w godzinach otwarcia biura),

c) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez przesłanie odwołania
pełnomocnictwa na adres siedziby Marshal Lion Pożyczki Sp. z o.o., ul. L. Narbutta 30,
02-541 Warszawa.
Niniejsze pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania lub z chwilą udzielenia pożyczki przez
Marshal Lion Pożyczki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Oświadczam, że udzielam niniejszego pełnomocnictwa dobrowolnie a dane podane przeze mnie
we Wniosku kredytowym online są zgodne z prawdą.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Marshal Lion Pożyczki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że:
Administrator
danych

Dane kontaktowe

Cele
przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

Marshal Lion Pożyczki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. L.
Narbutta 30, 02-541 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000759053, REGON 381863846, NIP 7010893233, której kapitał
zakładowy wynosi 200.000,00 zł (opłacony w całości).
Z Administratorem można skontaktować się:
• poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail:
biuro@marshallion.pl.
• osobiście w biurze Administratora pod adresem:
ul. L. Narbutta 30, 02-541 Warszawa (w godzinach otwarcia
biura),
• w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego
przesyłając informację/zapytanie na adres siedziby
Administratora - ul. L. Narbutta 30, 02-541 Warszawa.
Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe:
• na podstawie i stosownie do zgody udzielonej przez
Pana/Panią (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu promocji
produktów i usług oferowanych przez Administratora,
• wykonania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
(dalej zwanej „Umową”), w tym również w związku
z udzielonym pełnomocnictwem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO,

•

Czas, przez który
będą
przetwarzane
dane osobowe

gdy jest to niezbędne do podjęcia i realizacji czynności
prawnych na Pana/Pani żądanie, w tym do podjęcia i realizacji
zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), tj. w celu
podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy za
pośrednictwem Administratora na Pana/Pani żądanie,
• gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
tj. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających
z przepisów prawa, dotyczących działalności Administratora,
w szczególności na podstawie Prawa Bankowego, przepisów
dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisów
księgowych i podatkowych, a także przepisów przewidujących
obowiązek dostosowania produktów i usług kierowanych do
klientów, w szczególności w zakresie sposobu ich
udostępniania, dostosowania do potrzeb, preferencji i cech
klientów (tzw. zakaz missellingu) oraz zapobiegania
przestępstwom dokonywanym na szkodę Administratora,
w szczególności zapobiegania wykorzystywania działalności
Administratora do celów przestępczych,
• gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych
interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wewnętrznych
celów administracyjnych Administratora, w tym analizy
portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego
Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego
Administratora, w szczególności poprzez zapewnienie
integralności
kopii
zarchiwizowanych
/zapasowych
/awaryjnych.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji celu przetwarzania, tj. w zakresie:
a) w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody - do czasu jej
wycofania,
b) do momentu zakończenia obowiązywania Umowy, realizacji
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy przez obie
strony lub do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią
sprzeciwu,
c) w zakresie realizacji działań zmierzających do zawarcia umowy
za pośrednictwem Administratora na Pana/Pani żądanie – do
czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie – w zakresie
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z tymi

działaniami – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń
określonego przepisami prawa,
d) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze w związku z prowadzeniem przez niego
działalności i realizacją zawartych umów - przez okresy
wskazane w odpowiednich przepisach prawa dotyczących
prowadzenia działalności przez Administratora,
e) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora - do czasu ich
zrealizowania, lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują
prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
Pana/Pani danych przez Administratora.
Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być następujące
podmioty:
a) upoważnione do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa np. organy podatkowe
i inne uprawnione organy administracji rządowej
i samorządowej, a także organy wymiaru sprawiedliwości
i inne uprawnione instytucje (np. nadzór finansowy, firmy
ubezpieczeniowe w zakresie likwidacji szkód),
b) funkcjonariusze publiczni np.: notariusz, komornik, syndyk,
kurator sądowy,
c) upoważnione do ich otrzymania na podstawie odrębnych
dokumentów, np. na podstawie umów, takie jak
podwykonawcy i zewnętrzne podmioty świadczące usługi na
rzecz Administratora, takie jak:
• z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek,
w tym również operatorom pocztowym i firmom
kurierskim,
• drukarskie i archiwalne,
• informatyczne i telekomunikacyjne,
• księgowe i podatkowe, prawne, brokerskie,
• z zakresu likwidacji szkód, windykacyjne
i ochroniarskie,
• doradcze, audytorskie i kontrolne.

Pozostałe
informacje

•

•

•

•

Prawa osoby, 1.
która przekazuje
dane osobowe

Pana/Pani
dane
będą
przetwarzane
w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Profilowanie polegać będzie na ewentualnym zaproponowaniu
Panu/Pani produktu lub usługi najlepiej dopasowanej do
Pana/Pani potrzeb, jednak żadna decyzja wiążąca dla
Pana/Pani i/lub Administratora nie będzie podejmowana
w sposób zautomatyzowany,
podanie przez Pana/Pani danych osobowych ma charakter
dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych
danych będzie brak możliwości podjęcia działań przez
Administratora na Pana/Pani żądanie,
Administrator oświadcza, że nie będzie dzielić się Pana/Pani
danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani
ujawniać w sposób inny niż to opisano w niniejszej informacji,
chyba że taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa,
w związku z tym, że Pana/Pani dane osobowe mogą być
przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej,
Administrator informuje o ewentualnym zamiarze przekazania
danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym – EOG) w sytuacji, gdyby serwer
poczty znajdował się poza terytorium EOG.

Ma Pan/Pani prawo:
a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
b) żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich
przetwarzania,
c) do przenoszenia swoich danych,
d) wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych
osobowych,
e) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (na podstawie udzielonej
zgody), którego dokonano przed jej cofnięciem,
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Sposób realizacji Jest Pana/Pani uprawniony/a do zgłoszenia realizacji swoich praw,
praw osoby, która o których mowa wyżej w następujący sposób:
przekazuje dane
• poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail:
osobowe
biuro@marshallion.pl,
•
•

osobiście w biurze Administratora pod adresem:
ul. L. Narbutta 30, 02-541 Warszawa (w godzinach otwarcia
biura),
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego
przesyłając informację/zapytanie na adres siedziby
Usługodawcy - ul. L. Narbutta 30, 02-541 Warszawa.

