Załącznik nr 5 do wniosku o pożyczkę

Dane Konsumenta
Imię i nazwisko
Data urodzenia

Nr i seria dok. toż.

PESEL
nie wypełnia się w przypadku
obcokrajowca nie posiadającego nr PESEL

UPOWAŻNIENIE
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2020 poz. 389 ze. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2019 poz. 2357 ze zm.) w związku z art. 13
ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Ja,
(imię i nazwisko konsumenta)

niniejszym
upoważniam:

Towarzystwo Rozwoju Powiśla,
82-200 Malbork Aleja Wojska Polskiego 499
(firma, adres przedsiębiorcy, który występuje o ujawnienie informacji do BIG InfoMonitor S.A)

do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za
pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku
Banków Polskich (ZBP) , w tym między innymi oceny punktowej (scoring), w zakresie niezbędnym do
dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.
Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących
składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Data i podpis Konsumenta

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o.
ul. Straganiarska 24-27; 80-837 Gdańsk
tel. 58 58 58 950; www.pfr.pomorskie.eu

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
ul. Wojska Polskiego 3; 82-440 Dzierzgoń
tel. 55 276 25 70; www.rti.dzierzgon.com.pl

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.
ul. Mściwoja II 28 A; 83-300 Kartuzy
tel. 58 746 34 94; www.kaszubski-fundusz.pl

Towarzystwo Rozwoju Powiśla
Al. Wojska Polskiego 499; 82-200 Malbork
tel. 55 261 73 27; www.trpd.pl

Informacja przeznaczona dla konsumenta

1. Administratorem
Pani/Pana danych
osobowych jest:

_______________

BIG InfoMonitor S.A.

Biuro Informacji
Kredytowej S.A.

Związek Banków
Polskich

_______________

info@big.pl

info@bik.pl

kontakt@zbp.pl

_______________

iod@big.pl

iod@bik.pl

iod@zbp.pl

(dane podmiotu pytającego Wierzyciela)

2. Z Administratorem
można się skontaktować
poprzez adres e-mail,
lub pisemnie (adres
siedziby
Administratora):

3. Wyznaczeni zostali
inspektorzy ochrony
danych, z którym można
się skontaktować
poprzez adres poczty
elektronicznej lub
pisemnie (adres siedziby
Administratora)

(jeżeli został wyznaczony

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5. Pani/Pana dane będą
przetwarzane przez:

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o.
ul. Straganiarska 24-27; 80-837 Gdańsk
tel. 58 58 58 950; www.pfr.pomorskie.eu

Wierzyciela w celu weryfikacji
jakości danych, pozyskania
informacji gospodarczych,
danych gospodarczych,
informacji dotyczących zapytań
lub weryfikacji wiarygodności
płatniczej na podstawie
udzielonego przez Panią/Pana
upoważnienia.

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
ul. Wojska Polskiego 3; 82-440 Dzierzgoń
tel. 55 276 25 70; www.rti.dzierzgon.com.pl

BIG InfoMonitor w celu:
- udostępnienia informacji
gospodarczych lub weryfikacji
jakości danych na zlecenie
Wierzyciela, co stanowi
uzasadniony interes
Administratora danych, będący
podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych;
- udostępnienia informacji
dotyczących zapytań, na
podstawie Pani/Pana zgody,
będącej podstawą
przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych;
- prowadzenia Rejestru
Zapytań, co stanowi realizację
obowiązku określonego w art.
27 Ustawy o BIG.

BIK i ZBP w celu udostępnienia
danych gospodarczych, co
stanowi uzasadniony interes
Administratora danych, będący
podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.
ul. Mściwoja II 28 A; 83-300 Kartuzy
tel. 58 746 34 94; www.kaszubski-fundusz.pl

Towarzystwo Rozwoju Powiśla
Al. Wojska Polskiego 499; 82-200 Malbork
tel. 55 261 73 27; www.trpd.pl

