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Wykorzystanie Państwa danych osobowych i firmowych przez Dell Bank International d.a.c. 

 

Punkt A: Agencje Informacji Kredytowej oraz Agencje ds. Zapobiegania Nadużyciom Finansowym 

1. Co to jest Agencja Informacji Kredytowej? 

Agencje Informacji Kredytowej (ang. Credit Reference Agencies – „CRA”) gromadzą i przechowują 

informacje dotyczące zachowań kredytowych konsumentów i firm na rzecz innych podmiotów. 

2. Co to jest Agencja ds. Zapobiegania Nadużyciom Finansowym? 

Agencje ds. Zapobiegania Nadużyciom Finansowym (ang. Fraud Prevention Agencies - „FPA”) 

gromadzą, przechowują oraz przekazują informacje dotyczące stwierdzonych i podejrzewanych oszustw. 

Niektóre CRA działają również jako FPA.  

3. Dlaczego Dell Bank International d.a.c. korzysta z usług CRA i FPA, gdy składam wniosek w tej 

instytucji?  

Chociaż złożyli Państwo wniosek do nas jako Dell Bank International d.a.c. i sprawdzimy nasze własne 

rejestry, skontaktujemy się również z agencjami CRA w celu uzyskania informacji dotyczących Państwa 

zachowań kredytowych w innych instytucjach. Pomoże nam to w dokonaniu możliwie najlepszej oceny 

Państwa ogólnej sytuacji przed podjęciem decyzji. 

4. Skąd agencje CRA i FPA czerpią informacje? 

• Informacje kredytowe pochodzą z informacji podanych we wnioskach składanych do banków, 

oszczędnościowych kas mieszkaniowych, firm obsługujących karty kredytowe itp.…., jak również 

z prowadzonych tam rachunków; 

• Informacje dotyczące oszustw mogą pochodzić od agencji ds. zapobiegania nadużyciom 

finansowym; 

• Informacje dotyczące spółek i informacje dotyczące członków zarządu i udziałowców pochodzą z 

urzędowego rejestrów spółek i/ lub innych publicznie dostępnych rejestrów lub ewidencji 

majątkowej w CRA; 

• Informacje mogą być również uzyskiwane ze źródeł publicznych, np. rejestrów upadłości/ 

niewypłacalności. 

5. Dlaczego moje dane są wykorzystywane w ten sposób?  

Zarówno my, jak i inne podmioty, pragną podejmować możliwie jak najlepsze decyzje, aby upewnić się, iż 

Państwo albo Państwa firma będzie zdolna spłacić zaciągnięte u nas zadłużenie. Niektóre podmioty 

mogą również wykorzystywać te informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości. W ten sposób 

możemy zyskać pewność, iż podejmujemy odpowiedzialne decyzje. Jednocześnie chcemy również 

podejmować decyzje szybko i łatwo, i poprzez korzystanie z aktualnych informacji, dostarczonych drogą 

elektroniczną, możemy podejmować najbardziej odpowiedzialne i rzetelne decyzje. Do informacji tych 

mają również dostęp i mogą je wykorzystywać organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa.  

6. Kto kontroluje to, co powyższym instytucjom wolno robić z moimi danymi? 

Wszystkie podmioty, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe są objęte regulacjami zawartymi w 

mających zastosowanie przepisach prawa dotyczących ochrony danych. 

7. Czy każdy ma dostęp do moich danych przechowywanych w Agencji Informacji Kredytowej ? 



 

 

V.1 – April 2017 

 

Nie – dostęp do Państwa informacji podlega bardzo ścisłej kontroli, i tylko upoważnione do tego osoby 

mogą się z nimi zapoznać. Zazwyczaj następuje to jedynie za Państwa zgodą lub (bardzo rzadko) w 

przypadkach, gdy obowiązuje taki wymóg prawny. 

W następnym punkcie znajdą Państwo wyjaśnienie tego jak, kiedy i dlaczego będziemy zasięgać 

informacji w CRA i FPA, i co zrobimy z otrzymanymi od nich danymi. Zawiadomimy również Państwa o 

zamiarze przesłania informacji dotyczących historii płatności Państwa lub Państwa firmy do agencji CRA. 

Mogą od nas Państwo w każdej chwili zażądać podania wykazu agencji CRA i FPA, z których usług 

korzystamy.  

 

Punkt B: Co Dell Bank International d.a.c. robi z Państwa informacjami: 

Kiedy składają Państwo do nas wniosek o uzyskanie finansowania, możemy: 

(a) Sprawdzić nasze własne rejestry w poszukiwaniu informacji dotyczących:  

i. Państwa rachunków firmowych; lub  

ii. udziałowców Państwa spółki; lub  

iii. rachunków osobistych Państwa oraz Państwa partnerów biznesowych (jeśli Państwo ich 

posiadają). 

(b) Zasięgnąć informacji w Agencjach Informacji Kredytowej celem uzyskania następujących danych: 

i. dostępnych publicznie danych dotyczących spersonalizowanych zachowań kredytowych Państwa i 

Państwa partnerów biznesowych; 

ii. informacji dotyczących prowadzenia osobistych rachunków kredytowych Państwa i Państwa 

partnerów biznesowych, jeśli są Państwo właścicielami małej firmy;  

iii. Państwa firmy; 

iv. Państwa rachunków firmowych; 

v. informacji dotyczących tożsamości rzeczywistych beneficjentów firmy; 

vi. Jeśli mają Państwo jednego lub więcej osobistych partnerów finansowych*, możemy również sprawdzić 

jego/ich rachunki osobiste.  

Z tego względu muszą go/ ich Państwo powiadomić o takiej możliwości. Prześlemy mu/ im 

stosowne zawiadomienie. 

vii. Jeśli piastują Państwo stanowisko członka zarządu, poprosimy Agencje Informacji Kredytowej o 

potwierdzenie, iż podany przez Państwa adres zamieszkania jest taki sam, jak ten figurujący w 

rejestrze spółek jako adres członka zarządu. 

(* Partner finansowy lub osoba powiązana finansowo to osoba, z którą łączy Państwa osobista 

relacja tworząca wspólną jednostkę finansową w podobny sposób, jak w przypadku małżeństwa. 

To osoba, z którą w danym czasie zamieszkujecie Państwo pod tym samym adresem. Definicja ta 

nie obejmuje tymczasowych sytuacji, jak studenci lub osoby wspólnie wynajmujące mieszkanie ani 

relacji biznesowych).  
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(c) Zasięgnąć w Agencjach ds. Zapobiegania Nadużyciom Finansowym informacji dotyczących Państwa 

firmy, Państwa, Państwa osobistego partnera finansowego, Państwa partnerów biznesowych, 

rzeczywistych beneficjentów oraz Państwa adresu(ów).  

 

Punkt C: Wykorzystanie Państwa danych przez Agencje Informacji Kredytowej: 

W jaki sposób Agencje Informacji Kredytowej NIE WYKORZYSTAJĄ Państwa danych: 

(a) Nie zostaną one wykorzystane w celu utworzenia czarnej listy.  

(b) Nie zostaną one wykorzystane przez Agencję Informacji Kredytowej do podjęcia decyzji.  

 

W jaki sposób Agencje Informacji Kredytowej WYKORZYSTAJĄ Państwa dane: 

Informacje dostarczone przez nas oraz inne podmioty Agencjom Informacji Kredytowej, dotyczące 

Państwa i Państwa partnerów biznesowych, jak również dane dotyczące Państwa firmy, mogą być 

przekazywane przez Agencje ds. Zapobiegania Nadużyciom Finansowym innym podmiotom oraz 

wykorzystywane przez nie i przez nas w celu: 

(a) Zapobiegania przestępstwom, oszustwom oraz praniu brudnych pieniędzy, poprzez, na przykład, 

sprawdzanie danych podanych we wnioskach kredytowych lub z nimi powiązanych, oraz we 

wnioskach o inne produkty (ang. facilities); 

(b) Sprawdzenia sposobu korzystania z rachunków kredytowych oraz rachunków powiązanych z 

kredytami; 

(c) Sprawdzenia Państwa tożsamości, jeśli Państwo lub Państwa partner lub partnerzy biznesowi złożą 

wniosek o inne produkty (ang. facilities); 

(d) Podejmowania decyzji w zakresie usług kredytowania oraz powiązanych z nimi usług dotyczących 

Państwa i/lub Państwa partnera biznesowego, lub Państwa firmy; 

(e) Prowadzenia Państwa osobistych i/lub firmowych rachunków kredytowych lub z nimi powiązanych, jak 

również takich rachunków Państwa partnera biznesowego. 

(f) Śledzenia miejsca Państwa pobytu i odzyskiwania Państwa niespłaconego zadłużenia;  

(g) Przeprowadzania analiz statystycznych i testowania systemów.  

 

Punkt D:  Wykorzystanie Państwa danych przez Agencje ds. Zapobiegania Nadużyciom 

Finansowym: 

Jak Państwa dane mogą być wykorzystywane przez Agencje ds. Zapobiegania Nadużyciom 

Finansowym: 

(a) Informacje, które przekazujemy agencjom ds. zapobiegania nadużyciom finansowym, dotyczące 

Państwa, Państwa partnerów biznesowych oraz Państwa firmy, mogą być przekazywane przez 

Agencje ds. Zapobiegania Nadużyciom Finansowym innym podmiotom oraz wykorzystywane przez 

nie i przez nas w celu: 

i. zapobiegania przestępstwom; 
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ii. oszustwom oraz praniu brudnych pieniędzy poprzez na przykład: 

• sprawdzanie danych podanych we wnioskach kredytowych lub z nimi powiązanych, oraz we 

wnioskach o inne produkty (ang. facilities); 

• prowadzenie rachunków lub linii kredytowych lub z nimi powiązanych; 

• porównywanie danych podanych we wnioskach i roszczeniach dotyczących wszystkich 

rodzajów ubezpieczenia; 

• sprawdzenie danych podanych we wnioskach o pracę lub podczas sprawdzeń w ramach 

zatrudnienia. 

(b) Sprawdzenia Państwa tożsamości, jeśli Państwo lub Państwa partner lub partnerzy biznesowi złożą 

wniosek o inne produkty (ang. facilities), w tym wszelkiego rodzaju wnioski i roszczenia 

ubezpieczeniowe. 

(c) Śledzenia miejsca Państwa pobytu i odzyskiwania Państwa niespłaconego zadłużenia.  

(d) Przeprowadzania innych kontroli w celu zapobieżenia oszustwom albo ich wykrycia; 

(e) Do informacji zarejestrowanych przez Agencje ds. Zapobiegania Nadużyciom Finansowym mają 

dostęp instytucje zagraniczne, które mogą takie informacje wykorzystywać. 

(f) Przeprowadzania analiz statystycznych i testowania systemu. 

(g) Państwa dane mogą być również wykorzystywane w innych celach, na które wydali Państwo 

wyraźną zgodę albo, w bardzo niewielu przypadkach, kiedy wymagają tego przepisy prawa lub gdy 

jest to dozwolone w świetle mających zastosowanie przepisów dotyczących ochrony danych. 

(h) Państwa dane mogą być również wykorzystywane w celu zaoferowania Państwu innych produktów, 

lecz jedynie w dozwolonym zakresie.  

Do informacji tych mają dostęp organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa, które mogą 

wykorzystywać te informacje. 

 

Punkt E.  Co Dell Bank International d.a.c. robi z informacjami, które przekazują nam Państwo we 

wniosku: 

(a) Przekazywane nam informacje są przesyłane do Agencji Informacji Kredytowej. 

(b) Jeśli podali nam Państwo nieprawdziwe lub niedokładne informacje i poweźmiemy podejrzenie o 

oszustwie bądź stwierdzimy oszustwo, zarejestrujemy ten fakt, jak również możemy przekazać tę 

informację Agencjom ds. Zapobiegania Nadużyciom Finansowym oraz innym podmiotom zajmującym 

się zapobieganiem przestępstwom i oszustwom. 

(c) Państwa dane mogą być również wykorzystane przez nas w celu zaoferowania Państwu produktów 

biznesowych lub innych produktów, lecz jedynie w dozwolonym zakresie. 

(d) Rejestrowanie przez Agencje Informacji Kredytowej informacji o Państwa wniosku, Państwa 

działalności gospodarczej, o Was i Państwa partnerach biznesowych. 

(e) Jeśli Państwo dostarczą informacje o udziałowcach, zarejestrujemy te informacje w Agencjach Informacji 

Kredytowej. Z tego względu muszą Państwo uzyskać zgodę Państwa partnerów biznesowych i 

udziałowców na ujawnienie dotyczących ich informacji. 
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Na podstawie otrzymanych informacji: 

(a) Dokonamy oceny Państwa wniosku o udzielenie kredytu i/ lub; 

(b) Sprawdzimy dane podane we wnioskach kredytowych i z nimi powiązanych oraz we wnioskach o 

inne produkty (ang. facilities); 

(c) Sprawdzimy Państwa tożsamość oraz tożsamość innych członków zarządu, partnerów biznesowych i 

udziałowców; 

(d) Przeprowadzimy kontrole mające na celu zapobieganie przestępstwom, oszustwom i przypadkom 

prania brudnych pieniędzy oraz ich wykrywanie;  

(e) Możemy wykorzystać metody przyznawania punktów (ang. scoring methods) w celu oceny Państwa 

wniosku oraz weryfikacji Państwa tożsamości; 

(f) Będziemy zarządzać Państwa osobistym i/ lub służbowym rachunkiem prowadzonym przez nasz 

bank; 

(g) Będziemy przeprowadzać okresowe analizy statystyczne i testy w celu zapewnienia odpowiedniego 

doboru obecnych i przyszłych produktów i usług; 

(h) Wszystkie lub niektóre z powyższych procesów mogą być zautomatyzowane. 

Jak postępujemy, gdy mają Państwo rachunek: 

(a) W przypadku, gdy składają do nas Państwo wniosek o uzyskanie finansowania z naszego banku, 

przekazujemy dane Państwa rachunku f irmowego Agencjom Informacji Kredytowej, w tym 

dane osobowe właścicieli rachunku i informacje o tym, w jaki sposób zarządzają Państwo 

rachunkiem;  

(b) W przypadku, gdy otrzymają Państwo od nas finansowanie i nie będą dokonywać Państwo należnych 

spłat w pełnej wysokości i w terminowy sposób, powiadomimy o tym Agencje Informacji Kredytowej. 

(c) Możemy dokonywać okresowych przeszukań naszych własnych rejestrów grupy oraz rejestrów 

Agencji Informacji Kredytowej w celu zarządzania Państwa rachunkiem prowadzonym w naszym 

banku, włącznie z decyzją o kontynuacji bądź rozszerzeniu udzielonych kredytów. Możemy 

również zasięgać informacji w Agencjach ds. Zapobiegania Nadużyciom Finansowym w celu 

zapobiegania oszustwom albo ich wykrycia. 

(d) W przypadku, gdy otrzymają Państwo od nas finansowanie i nie będą dokonywać płatności kwot, 

jakie są nam Państwo dłużni, ustalimy Państwa miejsce pobytu i odzyskamy należność. 

 

Punkt F:  Co robią Agencje Informacji Kredytowej i Agencje ds. Zapobiegania Nadużyciom 

Finansowym: 

Gdy Agencje Informacji Kredytowej otrzymają od nas zlecenie przeszukania, wykonają następujące 

czynności: 

(a) Przyczepią znacznik (ang. „footprint”) badania zdolności kredytowej do Państwa ewidencji kredytów 

spółki/ firmy niezależnie od dalszego rozpatrzenia wniosku. Jeśli badanie zdolności kredytowej 

dotyczyło wniosku kredytowego, zapis tego badania (lecz nie nazwa instytucji, która je 
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przeprowadziła) będzie widoczny dla innych podmiotów, gdy Państwa firma w przyszłości złoży 

wniosek o kredyt.  

(b) Przeprowadzą badanie osobistej ewidencji kredytowej każdego członka zarządu, właściciela lub 

partnera, którego objęło badanie. Przeprowadzą badanie osobistej ewidencji kredytowej Państwa 

partnera finansowego, jeśli jest to sprawdzane. Badania te nie będą widoczne dla innych podmiotów, 

jeśli taki członek zarządu, właściciel lub partner złoży w przyszłości wniosek kredytowy. 

(c) Powiążą wcześniejsze i późniejsze podane przez Państwa nazwiska/nazwy wszelkich osób 

będących właścicielami rachunku. 

(d) Przeprowadzą badanie ewidencji każdego udziałowca będącego rzeczywistym beneficjentem, którego 

objęła nasza kontrola. 

(e) Utworzą zapis nazwy i adresu Państwa firmy i jej właścicieli, jeśli jeszcze nie figuruje on w 

rejestrach. 

Agencje Informacji Kredytowej dostarczą nam: 

(a) Informacje o Państwa działalności gospodarczej lub spółce, jak na przykład dane o poprzednich 

wnioskach kredytowych i sposobie prowadzenia rachunków, jak również podobne osobiste informacje 

kredytowe dotyczące Państwa, Państwa osobistego partnera oraz Państwa partnerów biznesowych. 

(b) Informacje dostępne publicznie, jak na przykład dane o ogłoszeniu upadłości i wyrokach sądowych. 

(c) Informacje z rejestru wyborców dotyczące Państwa i Państwa partnerów biznesowych.  

(d) Informacje dotyczące zapobiegania oszustwom. 

(e) Potwierdzenia lub inne dowody, że adresy zamieszkania podane przez członków zarządu 

odpowiadają adresom figurującym w rejestrze spółek. 

 

W jakich przypadkach przekazujemy im informacje dotyczące Państwa rachunku(ów): 

(a) Agencje Informacji Kredytowej rejestrują dostarczone dane dotyczące Państwa działalności 

gospodarczej i rachunku firmowego – w tym nazwiska/nazwy poprzednich i późniejszych właścicieli 

rachunku oraz informacje na temat sposobu zarządzania tym rachunkiem/ tymi rachunkami. 

(b) Jeśli Państwa firma uzyska od nas finansowanie lub nie dokonuje terminowo spłat w pełnej 

wysokości, Agencje Informacji Kredytowej zarejestrują niespłacone zadłużenie. 

(c) Zapisy danych wymieniane z Agencjami Informacji Kredytowej pozostają zaewidencjonowane przez 

pewien czas po ich zamknięciu, czy to po dokonanej spłacie czy w braku wykonania zobowiązania, przez 

okres ustalony przez daną Agencję Informacji Kredytowej. 

(d) Informacje dotyczące udziałowców będących rzeczywistymi beneficjentami będą wykorzystywane 

oraz przekazywane innym tylko (i) w celu dokonania weryfikacji tożsamości; (ii) za ich wyraźną 

zgodą. 

Punkt G: Jak uzyskać więcej informacji: 

Prosimy o kontakt drogą e-mailową na adres DFSOriginations_UKI@dell.com jeśli Państwo chcą 
otrzymać dane dotyczące Agencji Informacji Kredytowej lub Agencji ds. Zapobiegania Nadużyciom 
Finansowym. 


