Wniosek dla rolnictwa
- leasing

- pożyczka

- pożyczka z dofinansowaniem

Data złożenia wniosku:..........................................

A. DANE REJESTROWE
Imię i Nazwisko lub pełna nazwa firmy

:

Adres głównego miejsca prowadzenia działalności

:

Telefon

:

NIP :

REGON :

KRS

:

B. UDZIELANE ZGODY
E-mail : ………………………………………………………………………

Tak, w celu otrzymywania informacji dotyczących realizacji umowy
Tak, w celu otrzymywania ofert finansowania
wyrażam zgodę na e-fakturę, e-mail jak powyżej

E - FAKTURA*

wyrażam zgodę na e-fakturę, e-mail: ………………………………………………………………………………………………...............…………

* Faktury elektroniczne wysyłane są w formacie pliku PDF z adresu e mail: e-faktura@peacfinance.pl lub michael.krebs@peacfinance.de

C. DANE WNIOSKUJĄCEGO (nie dotyczy spółek prawa handlowego)
Imię/Imiona i Nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania

Data urodzenia
(w przypadku
braku PESEL)

Miejsce i państwo urodzenia

Obywatelstwo

Rodzaj dok. tożsamości

DOWÓD OSOBISTY

PASZPORT

KARTA POBYTU

Seria i Nr
Data wydania

Wydany przez

Data ważności

Stan cywilny

ŻONATY/ZAMĘŻNA

KAWALER/PANNA

WDOWIEC/WDOWA

ROZWIEDZIONY/ROZWIEDZIONA

Rozdzielność majątkowa

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

D. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA (w przypadku braku rozdzielności)
Imię i Nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania

Data urodzenia
(w przypadku
braku PESEL)

Miejsce i państwo urodzenia

Obywatelstwo

Rodzaj dok. tożsamości

DOWÓD OSOBISTY

PASZPORT

KARTA POBYTU

Seria i Nr
Data wydania

Wydany przez

Data ważności

E. WNIOSKOWANY PRZEDMIOT I STRUKTURA FINANSOWA
Dostawca

Adres

Telefon kontaktowy

Osoba kontaktowa

Zgodnie z załączoną ofertą

Nazwa/typ/ model przedmiotu

Nowy/ Używany

Rok produkcji

Wartość netto

Termin dostawy

Zgodnie z załączoną ofertą

Łączna wartość finansowania w PLN
Wkład własny w % lub kwocie
Okres finansowania w miesiącach

………………………………………………………….
Podpis Klienta
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PLN

Waluta finansowania

EURO

		

miesięczne

Wnioskowane raty

kwartalne

półroczne

sezonowe

Proponowane dodatkowe zabezpieczenia
Ubezpieczenie

PEAC (POLAND)

UBEZPIECZENIE WŁASNE

Termin płatności rat

10tego każdego miesiąca

20stego każdego miesiąca

DANE FINANSOWE (Charakterystyka gospodarstwa rolnego)
A.

Informacje ogólne

Okres prowadzenia gospodarstwa rolnego (w latach)
Działalność prowadzona we własnych nieruchomościach

tak

   nie

Zaległości wobec KRUS/ZUS

tak

   nie

Zaległości podatkowe (wobec Urzędu Gminy, US) lub inne publiczno-prawne

tak

   nie

Zaległości w spłacie kredytów/pożyczek/rat leasingowych

tak

   nie

Płatnik podatku VAT

tak

   nie

Majatek ubezpieczony od zdarzeń losowych

tak

   nie

B.

Posiadane grunty rolne / nieruchomości
Rodzaj gruntów

Rok bieżący (ha):

Wysokość dopłat za ostatni rok

Własne (w ha)
Dzierżawione pisemnie *(w ha)
*należy przedłożyć kopie umów dzierżawy
C.

Struktura produkcji gospodarstwa rolnego
Okres bieżący …………

Rodzaj uprawy/Hodowli

Wielkość produkcji

wydajność

Rok poprzedni …………
średnia cena w PLN

Wielkość produkcji

wydajność

średnia cena w PLN

Pszenica

ha

t/ha

za t

ha

t/ha

za t

Jęczmień

ha

t/ha

za t

ha

t/ha

za t

Ziemniaki

ha

t/ha

za t

ha

t/ha

za t

Buraki Cukrowe

ha

t/ha

za t

ha

t/ha

za t

Kukurydza

ha

t/ha

za t

ha

t/ha

za t

Rzepak

ha

t/ha

za t

ha

t/ha

za t

Żyto

ha

t/ha

za t

ha

t/ha

za t

Krowy Mleczne

Szt.

Litr/Kr

za litr

Szt.

Litr/Kr

za litr

Bydło

Szt.

Kg/Szt.

za Kg

Szt.

Kg/Szt.

za Kg

Tuczniki

Szt.

Kg/Szt.

za Kg

Szt.

Kg/Szt.

za Kg

Maciory

Szt.

Kg/Szt.

za Kg

Szt.

Kg/Szt.

za Kg

Drób

Szt.

Szt.

za Kg

Szt.

Szt.

za Kg

Warzywa

ha

t/ha

za t

ha

t/ha

za t

Owoce

ha

t/ha

za t

ha

t/ha

za t

Gryka

ha

t/ha

za t

ha

t/ha

za t

Łubin

ha

t/ha

za t

ha

t/ha

za t

Groch

ha

t/ha

za t

ha

t/ha

za t

Gorczyca

ha

t/ha

za t

ha

t/ha

za t

Łąki

ha

ha

ha

ha

Inne:
D.

Oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach kredytowych i leasingowych

Zaciągnięte kredyty/
leasingi

Przeznaczenie

Kwota początkowa

Suma

Bieżące zadłużenie

Data zaciągnięcia

Data spłaty

Roczne opłaty

Zabezpieczenie

Suma
………………………………………………………….
Podpis Klienta
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UPOWAŻNIENIA/ZGODY
Podstawa prawna :
• KONSUMENT: art. 24 ust. 1 w zw. z art. 13 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.);
• PRZEDSIĘBIORCA: 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
z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2020 poz. 389 ze zm.).
Wyrażam zgodę PEAC (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 14 (zwany dalej PEAC) do pozyskania informacji gospodarczych
o moich zobowiązaniach jako osoby fizycznej – konsumenta z:
• Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu (zwanym dalej KRD):
Wnioskujący:

TAK  

NIE     Współmałżonek:

TAK  

NIE

TAK  

NIE

• z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej BIG IM):
Wnioskujący:

TAK  

NIE     Współmałżonek:

Upoważniam PEAC do pozyskania za pośrednictwem BIG IM danych gospodarczych o moich zobowiązaniach jako przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie jako
osoby fizycznej - konsumenta, z Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej BIK) i Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie
(zwanym dalej ZBP) dotyczących:
- mojego wymagalnego od co najmniej 30 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych
lub braku danych o takim zadłużeniu (w przypadku osoby fizycznej - konsumenta) lub
- mojego wymagalnego od co najmniej 30 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych
lub braku danych o takim zadłużeniu (w przypadku przedsiębiorców).
Jednocześnie upoważniam PEAC do pozyskania z BIG IM informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat jako przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie
jako osoby fizycznej – konsumenta, do Rejestru zapytań BIG IM w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Wnioskujący:

TAK  

NIE     Współmałżonek:

TAK  

NIE

Wyrażam zgodę na przekazanie przez PEAC do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i przetwarzanie
przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym udostępnienie PEAC w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji, w tym stanowiących
tajemnicę bankową, dotyczących mnie jako przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie jako osoby fizycznej - konsumenta, przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności
kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez BIK moich danych osobowych przekazanych przez PEAC w zapytaniu, przez okres
nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom
pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej
im przeze mnie zgody.
Wnioskujący:

TAK  

NIE     Współmałżonek:

TAK  

NIE

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez PEAC do BIK moich danych osobowych i informacji dotyczących zobowiązania wynikającego z zawartej przeze mnie
z PEAC umowy, oraz przetwarzanie tych danych i informacji przez BIK do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu
oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów,
instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym
podmiotom upoważnionym na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie PEAC przez BIK informacji, w tym
stanowiących tajemnice bankową, dotyczących mnie, przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania
zawartej z PEAC umowy.
Wnioskujący:

TAK  

NIE     Współmałżonek:

TAK  

NIE

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
Jeżeli niniejsze oświadczenie nie zostało przekazane PEAC w oryginale przed złożeniem zapytania do BIK, udzielam PEAC pełnomocnictwa do wyrażenia w moim
imieniu powyższych zgód.
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją przeznaczoną dla konsumentów i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o przetwarzaniu danych
osobowych przez BIG IM, BIK, ZBP oraz KRD.

…………………………………………………
Miejscowość,
Data

………………………………………………………..

………………………………………………………….

CZYTELNY PODPIS WNIOSKUJĄCEGO

CZYTELNY PODPIS WSPÓŁMAŁŻONEK

OŚWIADCZENIA
Niniejszym oświadczam, że:
1) W stosunku do podmiotu gospodarczego, wnioskującego o zawarcie umowy leasingu/pożyczki z PEAC (Poland) Sp. z o.o., nie toczy się żadne postępowanie
sądowe, arbitrażowe lub administracyjne stanowiące zagrożenie dla nich lub ich majątku, których wynik mógłby w sposób istotny wpłynąć niekorzystnie na zdolność
do wykonania zobowiązań wynikających z zawieranej z PEAC (Poland) Sp. z o.o. umowy lub na zgodność z prawem, ważność lub skuteczność tej umowy.
2) W stosunku do podmiotu gospodarczego, wnioskującego o zawarcie umowy leasingu/pożyczki z PEAC (Poland) Sp. z o.o., nie jest prowadzone postępowanie
egzekucyjne.
3) W stosunku do podmiotu, wnioskującego o zawarcie umowy leasingu/pożyczki z PEAC (Poland) Sp. z o.o. nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości
lub o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ani nie toczy się żadne z tych postępowań, a także wyżej wymienione podmioty nie są w stanie likwidacji.
4) Podmiot gospodarczy, wnioskujący o zawarcie umowy leasingu/pożyczki z PEAC (Poland) Sp. z o.o. nie posiada żadnych zaległości publicznoprawnych
(jak zaległości podatkowe, składki na ubezpieczenie społeczne itp.) ani też nie wniesiono przeciwko niemu żadnego roszczenia w związku z należnościami
publiczno- prawnymi, nie jest stroną układu w spłacie powyższych zobowiązań.
5) Aktywa podmiotu gospodarczego, wnioskującego o zawarcie umowy leasingu/pożyczki z PEAC (Poland) Sp. z o.o. są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw
osób trzecich, a w szczególności nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia w stosunku do jakiegokolwiek zobowiązania wobec osoby trzeciej z wyjątkiem praw
i obciążeń, o których PEAC (Poland) Sp. z o.o. został poinformowany przeze mnie na piśmie.
6) Okoliczności określone w pkt 1-5, będące przedmiotem niniejszego oświadczenia, nie mają miejsca także w stosunku do małżonków osób wnioskujących
o zawarcie umowy z PEAC (Poland), jeżeli osoby te prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i pozostają
w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność majątkowa nie została umownie ograniczona.
7) Nie jest mi wiadome, aby okoliczności określone w pkt 1-5, będące przedmiotem niniejszego oświadczenia, miały miejsce w stosunku do wspólników,
akcjonariuszy, podmiotów zależnych lub podmiotów w jakikolwiek sposób powiązanych z podmiotami wnioskującymi o zawarcie umowy z PEAC (Poland),
w zakresie który mógłby niekorzystnie wpłynąć na zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z umowy zawieranej z PEAC (Poland) Sp. z o.o.
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8) Wszelkie informacje i dokumenty przekazane PEAC (Poland) Sp. z o.o. w związku z wnioskiem o zawarcie umowy są prawdziwe, kompletne i w pełni
odzwierciedlają sytuację prawną, finansową i gospodarczą wnioskującego.
9) Zostałem poinformowany, że decyzja o zawarciu umowy zostanie podjęta przez PEAC (Poland) Sp. z o.o. na podstawie przekazanych dokumentów i informacji
oraz że PEAC (Poland) Sp. z o.o. może zawiadomić odpowiednie organy państwa o popełnieniu przestępstwa, gdyby powziął uzasadnione przypuszczenie,
że dokumenty te lub złożone oświadczenia są nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym lub zostały złożone w celu popełnienia przestępstwa.
10) Zapoznałem/-am się z Informacją na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez PEAC (Poland) Sp. z o.o.
11) Jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie niniejszego oświadczenia zaprzestałem
zajmowania takiego stanowiska lub jestem członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3, pkt 11 i pkt 12 ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późniejszymi zmianami).
Wnioskujący:

TAK  

NIE     Współmałżonek:

TAK  

NIE

12) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………………..

………………………………………………………….

Miejscowość, dnia

(podpis i pieczęć Wnioskującego)

………………………………………………………..

………………………………………………………….

Miejscowość, dnia	                   (podpis Poręczyciela)/(podpis Współmałżonka)

1) Oświadczam, że wszelkie kopie dokumentów dołączonych do wniosku są zgodne z przedstawionymi mi do wglądu oryginałami.
2) Zachowanie rozmówcy nie budziło zastrzeżeń w myśl procedury „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”.

………………………………………………………..
Miejsce i data spotkania

………………………………………………………….
(podpis przyjmującego wniosek)

Informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez PEAC (Poland) Sp. z o.o.
Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO
a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontak- Kim jesteśmy?
towe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kon- PEAC (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-725), przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 14
taktowe swojego przedstawiciela
będzie administratorem Pani/ Pana danych osobowych, oznacza to, że decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzania.
b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić sowie żądanie, do kogo mogę się zwrócić?
ochrony danych
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@peacfinance.pl
c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?
prawną przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy:
• w celu przygotowania oferty i realizacji umowy świadczenia naszych usług finansowych zgodnie z przedmiotem wniosku o finansowanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w zakresie danych osobowych wskazanych
w sekcji „Dane ogólne” pkt A wniosku o finansowanie oraz w pkt. E)
• w związku z tzw. ciążącym obowiązkiem określonym, m.in. w art. 36 w Ustawie z dnia 1 marca 2018 roku
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w zakresie Pani/Pana
danych podanych w sekcji „Dane ogólne” pkt C i D wniosku o finansowanie).Dodatkowo na tej samej podstawie będziemy
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w przypadku realizacji umowy o usługi finansowe w związku z koniecznością archiwizacji
dokumentacji na podstawie przepisów podatkowych, m.in. w związku z art. 74 Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art.
32, art. 70 i art. 86 Ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa, i innymi określonymi w przepisach obowiązującego prawa.
• w zakresie danych osobowych podanych w sekcji „Dane ogólne” pkt B wniosku o finansowanie, jak za Pani/Pana dobrowolną
zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgody na sprawdzenie w bazie BIK, BIG IM, ZBP, KRD
• na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym będzie ustalenie Pani/Pana zdolności kredytowej w zakresie
danych określonych w sekcji „Dane ogólne” w części C (w zakresie rozdzielności majątkowej, stanu cywilnego), nadto
w sekcji „Dane finansowe” (w pkt. A, B, C, D), a także nr telefonu i oświadczeń dotyczących zobowiązań wobec ZUS/US
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
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d) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty
1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez gospodarczej?.
administratora lub przez stronę trzecią
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą uzyskać podmioty powiązane z nami kapitałowo, wchodzące w skład Grupy PEAC
i będą to m.in.: Peac (France) SARL oraz STILL LOCATION SARL z siedzibą we Francji, PEAC Pénzügyi Lizing Zrt i PEAC Bérlet
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kaKft. z siedzibą na Węgrzech, PEAC (Czech Republic) s.r.o. z siedzibą w Czechach, PEAC Austria GmbH z siedzibą w Austrii, PEAC
tegoriach odbiorców, jeżeli istnieją
Mobility GmbH, PEAC (Germany) GmbH, PEAC Holdings GmbH&Co.KG z siedzibą w Niemczech. Pani/Pana dane osobowe mogą
także zostać udostępnione innym podmiotom w celu wykonania umowy lub ciążącego na nas obowiązku prawnego lub za Pani/
Pana zgodą o którą osobno poprosimy. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych może mieć m.in.: Ministerstwo Finansów, w tym
Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie; Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie; BIG Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Związek Polskiego Leasingu; Związek Banków Polskich, Creditreform
Sp. z o.o. i Bisnode Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe działają na nasze
udokumentowane polecenie i/lub w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, będą to m.in.: firmy
windykacyjne w przypadku dochodzenia naszych należności, rzeczoznawcy, operatorzy i kurierzy pocztowi, w tym także w zakresie weryfikacji Pani/Pana tożsamości w związku z podpisaniem umowy, podmioty zapewniające nam bezpieczeństwo teleinformatyczne, np. spółka q.beyond AG z siedzibą w Niemczech, podmioty audytujące naszą działalność i wspierające nas w obsłudze:
prawnej, finansowej, księgowej, archiwizujące dane osobowe, świadczące usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych, dostawcy i sprzedawcy przedmiotów leasingu, najmu albo przedmiotów nabywanych ze środków z udzielonych przez nas
pożyczek, Towarzystwa Ubezpieczeniowe i inne. Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępnione organom państwowym
na podstawie i w graniach obowiązujących przepisów prawa. Peac (Poland) Sp. z o.o. jest częścią Grupy PEAC FINANCE, która
ma swoje przedstawicielstwo w Rosji, która jest poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku, gdy Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane poza EOG przetwarzanie to będzie oparte o standardowe klauzule umowne. Administrator nie
przekazuje Pani/Pana danych osobowych do Organizacji Międzynarodowych.
Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO
a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?
a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od chwili zakończenia umowy o usługi finansowe, zgodnie
z obowiązującymi przepisami o rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Okres ten może zostać wydłużony w
przypadku dochodzenia naszych roszczeń (na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
jednak nie dłużej do czasu ich przedawnienia. W przypadku braku możliwości nawiązania umowy Pani/Pana dane osobowe
zostaną usunięte. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w oparciu o Pani/Pana zgodę dane te będą usunięte
po zakończeniu umowy o usługi finansowe lub w chwili odwołania Pani/Pana zgody (art. 7 ust. 3 RODO), w zależności co nastąpi
wcześniej. W przypadku udzielenia zgody na cele marketingowe Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane do
chwili jej wycofania bez względu na zakończenie łączącej nas umowy.
b) informacje o prawie do żądania od administratora Mają Państwo prawo do:
dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której • Przejrzystej (zrozumiałej) komunikacji z nami w zakresie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, w tym
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
szczegółowych informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na etapie ich zbierania wraz z podaniem ich
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
źródła, zgodnie art. 12, 13 i 14 RODO
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych
• Dostępu do danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO
c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. • Zażądania sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym ich aktualizacji na podstawie art. 16 RODO
1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na • Żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: kwestionują Państwo prawidłowość danych i/lub ich przetwarzanie jest
niezgodne z prawem, ale: nie życzą sobie Państwo ich usunięcia i/lub Administrator nie potrzebuje już tych danych i/lub
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Państwu są one potrzebne do potwierdzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i/lub złożyli Państwo sprzeciw wobec
d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu
przetwarzania danych na podst. z art. 21 RODO, zgodnie z art. 18 RODO
nadzorczego;
• Zażądania otrzymania przekazanych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadają- cym się do odczytu maszynowego lub przekazania ich innemu administratorowi danych, czyli realizacji prawa
do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO (o ile będziemy mieć technicznie taką możliwość)
• Zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, szczególnie gdy przetwarzanie to
odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) zgodnie z art. 21 RODO
• Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO
• Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2, jeżeli uznają Państwo, że sposób
przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, na podstawie art. 77 RODO
• Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo prawo otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli żądali Państwo ich realizacji
• Wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w każdym momencie, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.
Wycofanie Pani/ Pana zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem
e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia
umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

Czy muszę podać swoje dane osobowe?
W celu podpisania umowy musimy na podstawie Pani/Pana danych osobowych zweryfikować Pani/Pana tożsamość, ze względu
na ciążące na nas obowiązki określone w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nie podanie
danych osobowych spowoduje brak możliwości podpisania umowy, zatem podanie danych osobowych jest konieczne w celu
zawarcia umowy.

f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4,
oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także
o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego
przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Czy moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w sposób częściowo zautomatyzowany, w celu weryfikacji Pani/Pana tożsamości oraz
przewidywanych zachowań w obrocie płatniczym (profilowanie) – scoring. W ramach scoringu na podstawie danych osobowych
obliczane jest statystyczne prawdopodobieństwo, zgodnie z którym klient będzie realizował swoje zobowiązania płatnicze
zgodnie z umową. Scoring opiera się na ogólnie uznanych metodach matematyczno-statystycznych. Wyliczone wartości scoringowe
są pomocne przy podejmowaniu decyzji przez PEAC Poland w ramach oceny wniosków o finansowanie i w ramach oferowania
i zawierania przez nas umów oraz są uwzględniane w bieżącym zarządzeniu ryzykiem.
Zasadniczo PEAC Poland nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO w celu podjęcia
i utrzymywania relacji biznesowych. Decyzja o przyznaniu kredytowanie jest decyzją podjętą przez analityka kredytowego.

Na podstawie art. 14 ust. 1 lit. d) oraz ust. 2 lit. f) RODO informujemy:
ust. 1 lit. d – kategorie odnośnych danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze Klient/Poręczyciel Umowy.

Ust. 2 lit. f - źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogliśmy także pozyskać z rejestrów publicznych, takich jak baza: KRS, CEIDG, REGON lub innych
źródeł ogólnie dostępnych, w których zostały upublicznione Pani/Pana dane, np. na stronie www.
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Informacja przeznaczona dla Konsumenta oraz dla Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

BIG InfoMonitor S.A.
(BIG IM)

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK)

Związek Banków Polskich (ZBP)

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. (KRD)

2.

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

info@big.pl

kontakt@bik.pl

kontakt@zbp.pl

konsument@krd.pl

3.

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

iod@big.pl

iod@bik.pl

iod@zbp.pl

iod@krd.pl

ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77
02 - 679 Warszawa

ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77a
02-679 Warszawa

ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

ul. Danuty Siedzikówny
12, 51-214 Wrocław

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:
•
BIG IM 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;
- weryfikacji uprawnienia do podpisania upoważnienia w imieniu firmy, co stanowi uzasadniony interes Administratora (dotyczy osoby reprezentującej firmę).
•
BIK w celu:
- udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
- statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych
(odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów;
- w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
•
ZBP oraz KRD w celu:
-udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie:
•
BIG Infomonitor oraz ZBP:
Konsument: imię, nazwisko, data urodzenia/numer PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości; Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: nazwa, NIP, REGON;
Osoba reprezentująca firmę: imię i nazwisko.
•
KRD: imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL (dotyczy Konsumenta).
•
BIK (dane pozyskiwane od Wierzyciela): imię, nazwisko, numer PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, dane adresowe i teleadresowe, dane dotyczące zobowiązania (w tym cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji
zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych).
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy zajmujące się na podstawie odrębnych umów obsługą systemów teleinformatycznych lub świadczeniem innych usług IT na
rzecz Wierzyciela, BIG IM, KRD, lub ZBP w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których przetwarzane są te dane. Państwa dane mogą być również udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Państwa zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom
pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim, a także do rejestru PESEL lub rejestru Dowodów Osobistych w celu
weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy
usług informatycznych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK..
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK:
•
dla celów dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego
do BIK przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
•
dla celów statystycznych i analiz – nie dłużej niż przez okres przetwarzania określony w powyższym podpunkcie;
•
dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Wyciąg z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późniejszymi zmianami)
Art. 2 ust. 2 Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...)
3)		 członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:
a)		 małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b)		 dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c)		 rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
(.)
11) osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące
znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu,
z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji
albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji;
12) osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą
zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) 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 osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
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