
Informacja od Spółki De Lage Landen Leasing Polska Spółka Akcyjna  

1. Definicje  

Terminy użyte w Informacji od Spółki De Lage Landen Polska Spółka Akcyjna oznaczają: 

1. Spółka – De Lage Landen Leasing Polska Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4B, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w  Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000042351, NIP: 526-14-42-366, o kapitale zakładowym: 74.594.000,00 zł. 

2. Platforma Autenti – narzędzie informatyczne, w ramach którego świadczona jest usługa drogą elektroniczną przez Autenti sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000436998, dostępne w ramach serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą „Autenti”, zgodnie z Regulaminem Platformy 
Autenti. 

3. Regulamin Platformy Autenti– oznacza Regulamin Platformy Autenti umieszczony na stronie internetowej spółki Autenti Sp. z o.o. 
pod adresem: Autenti | Regulaminy | Regulamin Autenti. 

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która będzie podpisywać 
Umowę Pożyczki przesłaną przez Spółkę za pośrednictwem Platformy Autenti. 

5. Gwarant - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która będzie podpisywać 
Umowę Gwarancji przesłaną przez Spółkę za pośrednictwem Platformy Autenti. 

6. Użytkownik – jedna lub więcej osób fizycznych, która/e działa/ją w imieniu i na rzecz Klienta lub Gwaranta i dokonuje/ją czynności 
faktycznych lub prawnych w ramach Platformy Autenti, w szczególności składa/ją zaawansowany podpis elektroniczny. 

7. Użytkownik wyrażający zgodę – osoba fizyczna, która działa w imieniu własnym, dokonująca czynności faktycznych lub prawnych 
w ramach Platformy Autenti, wyrażająca zgodę na zawarcie Umowy Pożyczki przez Klienta lub Umowy Gwarancji przez Gwaranta,  w 
szczególności składa zaawansowany podpis elektroniczny. 

8. Umowa Pożyczki – umowa pożyczki wraz z ewentualnymi załącznikami lub aneks do umowy pożyczki wraz z ewentualnymi 
załącznikami zawierana przez Spółkę i Klienta za pośrednictwem Platformy Autenti. 

9. Umowa Gwarancji - umowa gwarancji wraz z ewentualnymi załącznikami lub aneks do umowy gwarancji wraz z ewentualnymi 
załącznikami zawierana przez Spółkę i Gwaranta za pośrednictwem Platformy Autenti. 

2. Skutki złożenia zaawansowanego podpisu elektronicznego  

1. Umowa Pożyczki podpisywana jest zaawansowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy Autenti przez Klienta 

samodzielnie lub przez działającego w jego imieniu Użytkownika. W sytuacji, gdy Klient podpisuje Umowę Pożyczki samodzielnie, 
zaciąga zobowiązanie w swoim imieniu i na swoją rzecz. W sytuacji, gdy w imieniu Klienta działa Użytkownik, podpisując Umowę 
Pożyczki, Użytkownik zaciąga zobowiązanie w imieniu i na rzecz Klienta . 
 

2. Umowa Gwarancji podpisywana jest zaawansowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy Autenti przez Gwaranta 
samodzielnie lub przez działającego w jego imieniu Użytkownika. W sytuacji, gdy Gwarant podpisuje Umowę Gwarancji samodzielnie, 
zaciąga zobowiązanie w swoim imieniu i na swoją rzecz. W sytuacji, gdy w imieniu Gwaranta działa Użytkownik, podpisując Umowę 
Gwarancji, Użytkownik zaciąga zobowiązanie w imieniu i na rzecz Gwaranta. 
 

3. Użytkownik wyrażający zgodę, podpisując Umowę Pożyczki lub Umowę Gwarancji zaawansowanym podpisem elektronicznym za 
pośrednictwem Platformy Autenti, odpowiednio wyraża zgodę na zawarcie Umowy Pożyczki przez Klienta (na zaciągnięcie 
zobowiązania przez Klienta) lub na zawarcie Umowy Gwarancji przez Gwaranta (na zaciągnięcie zobowiązania przez Gwaranta). 
 

4. Użytkownik, podpisując Umowę Pożyczki w imieniu i na rzecz Klienta lub Umowę Gwarancji w imieniu i na rzecz Gwaranta, potwierdza 
umocowania do działania w imieniu i na rzecz tego Klienta lub Gwaranta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w związku z brakiem 
odpowiedniego umocowania Użytkownika. 
 

5. Poprzez potwierdzenie opcji „Podpisz” (lub innej opcji oznaczającej akceptację bądź potwierdzenie złożenia podpisu),  odpowiednio 
Klient, Gwarant lub Użytkownik składa oświadczenie woli, w imieniu i na rzecz Klienta lub Gwaranta.  
 

6. Poprzez potwierdzenie opcji „Podpisz” (lub innej opcji oznaczającej akceptację bądź potwierdzenie złożenia podpisu), Użytkown ik 
wyrażający zgodę składa oświadczenie woli, skutkujące wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy Pożyczki przez Klienta (na 
zaciągnięcie zobowiązania przez Klienta) lub wyraża zgodę na zawarcie Umowy Gwarancji przez Gwaranta (na zaciągnięcie 
zobowiązania przez Gwaranta). 

https://autenti.com/pl/regulaminy/regulamin-platforma-autenti


 
7. Klient, Gwarant, Użytkownik oraz Użytkownik wyrażający zgodę, każdorazowo powinni zapoznać się z treścią Umowy Pożyczki lub 

Umowy Gwarancji, zanim złożą określone oświadczenie woli. 
 

8. Spółka podpisuje Umowę Pożyczki lub Umowę Gwarancji jako ostatnia, po złożeniu podpisów przez wszystkie inne wymagane osoby 
oraz po spełnieniu wszystkich warunków realizacji danej transakcji.  
 

3. Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych 

Zasady i warunki dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez Spółkę są szczegółowo opisane na stronie internetowej Spółki 
pod adresem: Privacy statement (dllgroup.com). 

 

 

https://www.dllgroup.com/pl/pl-pl/privacy-statement

