
Tekst zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z poniższymi warunkami 

 

Zgadzam się w rozumieniu ustawy nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych i o 
zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami (dalej jako ustawa), żeby firma CRESCO 
GROUP Sp. z o.o., Office Pražačka, 2. piętro, ul. Koněvova 2660/141, 130 00 Praga 3, numer 
identyfikacyjny: 24829099 jako administrator danych osobowych, przetwarzało moje dane 
osobowe w zakresie określonym w uzupełnionym formularzu, tj. imię, nazwisko, numer PESEL, 
numer telefonu, adres e-mail i pozostałe pozycje formularza, adres IP i inne informacje zapisane 
w plikach cookies oraz dane o rodzaju kampanii marketingowej, w związku z którą te dane 
zostały uzyskane, w sposób automatyczny i bezterminowo przetwarzało w celach późniejszego 
wykorzystania do rozpowszechniania materiałów marketingowych i innych informacji 
handlowych firmy CRESCO GROUP Sp. z o.o., jak również jej klientów i innych partnerów 
umownych, z wykorzystaniem wyżej wymienionych kontaktów elektronicznych.  

Następnie oświadczam, że udzielone przeze mnie dane są prawdziwe i że zostałem/am 
poinformowany/a przez CRESCO GROUP Sp. z o.o. o tym, że wyżej określone dane osobowe 
zostaną przetworzone w wyżej wymienionych celach i że CRESCO GROUP Sp. z o.o. pouczyło 
mnie również o tym, że udzielenie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne i że udzielone 
dane osobowe zostaną przetworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Równocześnie udzielam CRESCO GROUP Sp. z o.o. zgody na kontaktowanie się ze mną za 
pośrednictwem telefonu, wiadomości SMS lub w formie wiadomości mailowej. Odwołanie tej 
zgody zgodnie z §\,5 ust. 5 ustawy można zrealizować pisemnie.  

Następnie wyrażam jednoznacznie zgodę na to, żeby firma CRESCO GROUP Sp. z o.o. 
przekazywała moje dane osobowe w wymienionych celach (udzielenie pożyczki, karty 
kredytowej, rachunku bankowego lub kredytu konsumenckiego, kredytu hipotecznego, 
stworzenie oferty usług finansowych, udzielenie kredytu konsolidacyjnego lub refinansowego, 
wynegocjowanie ubezpieczenia, wynegocjowanie zmiany dostawcy gazu lub energii 
elektrycznej, zmiana dostawcy usług telekomunikacyjnych i internetowych lub innego produktu 
i równocześnie w celach marketingowych) w pełnym zakresie wszystkim partnerom umownym 
CRESCO GROUP Sp. z o.o.  

Udzielając tej zgody, potwierdzam, że jestem świadomy/a swojego prawa dostępu do 
danych osobowych, prawa do zmiany danych osobowych i innych praw zgodnie z § 21 ustawy. 
Po wypełnieniu formularza i jego odesłaniu zgadzam się z tym, że firma CRESCO GROUP Sp. z 
o.o. może się ze mną kontaktować, wykorzystując mój kontakt telefoniczny i elektroniczny, w 
celu oferowania kolejnych produktów i usług firmy. 
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