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4.  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia działań 

związanych z zawarciem umowy, a w przypadku marketingu produktów 

własnych do czasu zgłoszenia sprzeciwu w tym zakresie. Podanie danych 

osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepo-

dania będzie brak możliwości jej zawarcia.

5.  Przysługuje mi prawo żądania dostępu do moich danych osobo-

wych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

w celu marketingu bezpośredniego. Przysługuje mi skarga do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.  Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@faktoria.pl. 

 z siedzibą w Warszawie.

3.  Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań 

związanych z zawarciem umowy, w tym dokonania oceny mojej wiarygod-

ności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego oraz w celu marketingu 

bezpośredniego produktów własnych oraz podmiotów  z Grupy Nest Bank, 

i będą w związku z tym przekazywane do  podmiotów z Grupy Nest Bank 

oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich i Krajowego 

Rejestru Długów BIG S.A.

II.   Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń   
 końcowych (art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego).

1.  Administratorem moich danych osobowych jest FAKTORIA Sp. z o.o.  

I.   Informacja RODO.

W związku art. 13 Rozporządzenia Ogólnego w sprawie ochrony danych 

osobowych (RODO) oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż:

6.  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez 

Faktoria Sp. z o.o. są dostępne tutaj: https://faktoria.pl/doclib/Polityka-

prywatnosci.pdf.

Wyrażam zgodę na używanie przez FAKTORIA Sp. z o.o. oraz podmioty 

z Grupy Nest Bank urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, 

w tym podanego przeze mnie w trakcie rejestracji numeru telefonu, dla 

celów marketingu bezpośredniego produktów własnych i podmiotów 

z Grupy Nest Bank zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.). Oświadczam, 

że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności wyrażenia powyższej 

zgody oraz o możliwości jej odwołania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.

III.   Zgoda na przesyłanie informacji handlowej za pomocą
 środków komunikacji elektronicznej (ustawa o świad-
 czeniu usług drogą elektroniczną).

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez FAKTORIA Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie oraz podmioty z Grupy Nest Bank informacji handlowej 

środkami komunikacji elektronicznej, w tym na podany przeze mnie 

w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, 

poz. 1204 z późn. zm.). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y 

o dobrowolności wyrażenia powyższej zgody oraz o możliwości jej 

odwołania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.

IV.   Upoważnienie dla Nest Bank S.A. (zwolnienie z tajem-
 nicy bankowej).

Działając na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe, niniejszym upoważniam Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 

(dalej Bank) do przekazywania FAKTORIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

KRS 0000656462, wszelkich informacji objętych tajemnicą bankową 

dotyczących umowy zawartej z Bankiem. Upoważnienie udzielone jest na 

czas nieokreślony i może być w każdej chwili odwołanie.

V.   Upoważnienie do przekazania danych do BIK i KRD.

Jednoosobowe Działalności Gospodarcze, Spółki Cywilne:

Upoważniam FAKTORIA Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji 

Kredytowej SA oraz Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. moich danych 

osobowych celem pozyskania informacji dotyczących mnie jako konsu-

menta oraz przedsiębiorcy, w tym stanowiących tajemnicę bankową, w celu 

dokonania oceny mojej wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredyto-

wego, również w trakcie obowiązywania pomiędzy nami umowy, a także 

przekazania informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego 

z umowy z Faktoria sp. z o.o. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro 

Informacji Kredytowej SA danych przekazanych w zapytaniu nie dłużej niż 

2 lata, a danych na temat zobowiązania do odwołania zgody, nie dłużej niż 

5 lat od jego wygaśnięcia, oraz na ich udostępnianie podmiotom udziela-

jącym kredytów i innym, którym udzieliłem zgody.

Zostałem poinformowany o prawie odwołania zgód.

Spółki Prawa Handlowego:

Zostałem poinformowany o prawie odwołania zgód.

Udziałowiec w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:

Upoważniam FAKTORIA Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji 

Kredytowej SA oraz Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. danych spółki, którą 

reprezentuję, celem pozyskania informacji dotyczących spółki, w tym 

stanowiących tajemnicę bankową, w celu dokonania oceny wiarygodności 

płatniczej i oceny ryzyka kredytowego spółki, również w trakcie 

obowiązywania pomiędzy nami umowy, a także przekazania informacji 

dotyczących zobowiązania spółki wynikającego z umowy z Faktoria sp. z o.o. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej SA 

danych przekazanych w zapytaniu nie dłużej niż 2 lata, a danych na temat 

zobowiązania do odwołania zgody, nie dłużej niż 5 lat od jego wygaśnięcia, 

oraz na ich udostępnianie podmiotom udzielającym kredytów i innym, 

którym udzieliłem zgody.

Zostałem poinformowany o prawie odwołania zgód.

Upoważniam FAKTORIA Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji 

Kredytowej SA oraz Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. moich danych 

osobowych w celu pozyskania informacji dotyczących mnie jako 

konsumenta oraz przedsiębiorcy, w tym stanowiących tajemnicę bankową, 

w celu dokonania oceny mojej wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka 

kredytowego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji 

Kredytowej SA danych przekazanych w zapytaniu nie dłużej niż 2 lata, 

a danych na temat zobowiązania do odwołania zgody, nie dłużej niż 5 lat od 

jego wygaśnięcia, oraz na ich udostępnianie podmiotom udzielającym 

kredytów i innym, którym udzieliłem zgody.
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Oświadczam, że nie istnieją powiązania kapitałowe i osobowe z żadnym 

z odbiorców i/lub dostawców wymienionych we wniosku. 

VI.   Oświadczenie o braku powiązań z odbiorcą/dostawcą.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych 

oświadczeń.

• dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów 

 organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne 

 funkcje w tych organizacjach,

• członków organów zarządzających partii politycznych,

VII.  Oświadczenie o braku zaległości w płatnościach od   
 kontrahenta. 

Zostałem poinformowany o braku przejęcia ryzyka wobec Odbiorców, 

u których w ciągu ostatnich 12 miesięcy występowały lub występują 

należności przeterminowane powyżej 90 dni.

VIII.  Oświadczenie PEP.

Oświadczam, że nie jestem PEP*, tj.: osobą zajmującą eksponowane 

stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP lub osobą znaną jako  

bliski współpracownik PEP i zobowiązuję się do niezwłocznego poinformo-

wania Faktoria o wszelkich zmianach danych objętych oświadczeniem 

(adres mailowy: ).kontakt@faktoria.pl

* Przez PEP, członków rodziny PEP oraz osoby znane jako bliscy współ-

pracownicy PEP rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące 

ekspono-wane stanowiska polityczne, zajmujące znaczące stanowiska 

lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

• szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, 

 sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta    

 Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa

 Rady Ministrów,

• członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, 

 w tym posłów i senatorów,

• członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz 

 innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie 

 podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym 

 sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczel-

 nego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów adminis-

 tracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

• członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków 

 centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

• ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił 

 zbrojnych,

• członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych 

 przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw 

 państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek 

 z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo 

 udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób 

 prawnych,

• dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych 

 organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów woje-

 wódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej 

 administracji specjalnej;

Przez członka rodziny PEP rozumie się:

• małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP,

• dziecko PEP i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym 

 pożyciu,

• rodziców PEP;

Oświadczenia związane ze złożeniem wniosku faktoringowego

Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się:

• osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób praw-

 nych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

 prawnej lub trustów wspólnie z PEP lub utrzymujące z taką osobą 

 inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospo-

 darczą,

• osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób 

 prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

 prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu 

 uzyskania faktycznej korzyści przez PEP.
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