WNIOSEK O FINANSOWANIE
Proszę wypełnić drukowanymi literami
DANE OGÓLNE
A.

DANE REJESTROWE (Korzystający/Pożyczkobiorca)

I.

PEŁNA NAZWA

II.

REGON

V.

ADRES GŁÓWNEGO M-CA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

VI.

ADRES KORESPONDENCYJNY

III. NIP

IV. FORMA PRAWNA

JAK POWYŻEJ
INNY:...........................................................................................................................................................................................

VII. TELEFON
B. UDZIELANE ZGODY
I.

E-MAIL

…………………………………………………………………………………

TAK W CELU OTRZYMYWANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH REALIZACJI UMOWY

					

TAK W CELU OTRZYMYWANIA OFERT FINANSOWANIA

II. E - FAKTURA

WYRAŻAM ZGODĘ NA E-FAKTURĘ, E-MAIL JAK POWYŻEJ
WYRAŻAM ZGODĘ NA E-FAKTURĘ, E-MAIL:

.......................................................................................................................................................................

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

C. PRZEDMIOT, STRUKTURA FINANSOWANIA
I.

RODZAJ PRZEDMIOTU, MARKA I MODEL

II. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU
III. CENA NETTO I WALUTA
V.

IV.

RODZAJ FINANSOWANIA

ROK PRODUKCJI

LEASING OPERACYJNY

NOWY

LEASING FINANSOWY

VI. OKRES FINANSOWANIA (MIESIĄCE)

VII. WALUTA SPŁATY UMOWY

VIII. WPŁATA POCZĄTKOWA (%)

IX. WYKUP (%)

UŻYWANY

POŻYCZKA
PLN

EURO

D. WNIOSKUJĄCY 1 (OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁ. GOSP./WSPÓLNIK LUB REPREZENTANT SPÓŁKI)
I

IMIĘ/IMIONA I NAZWISKO

III. ADRES ZAMIESZKANIA
V.

IV.

DATA URODZENIA

VI. OBYWATELSTWO
DOWÓD OSOBISTY

PASZPORT

KARTA POBYTU VIII. SERIA I NR
X.

IX. WYDANY PRZEZ

XII. STAN CYWILNY

PESEL

w przypadku braku PESEL

MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA

VII. RODZAJ DOK. TOŻSAMOŚCI

II.

DATA WAŻNOŚCI

XI. DATA WYDANIA
ŻONATY/ZAMĘŻNA

KAWALER/PANNA

WDOWIEC/WA

ROZWIEDZIONY/NA

XIII. ROZDZIELNOŚĆ
MAJĄTKOWA

TAK
NIE

E. WNIOSKUJĄCY 2 (OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁ. GOSP./WSPÓLNIK LUB REPREZENTANT SPÓŁKI)
I.

IMIĘ/IMIONA I NAZWISKO

III. ADRES ZAMIESZKANIA
V.

IV.

DATA URODZENIA

VI. OBYWATELSTWO
DOWÓD OSOBISTY

PASZPORT

KARTA POBYTU VIII. SERIA I NR
X.

IX. WYDANY PRZEZ

XII. STAN CYWILNY

PESEL

w przypadku braku PESEL

MIEJSCE I PAŃSTWO URODZENIA

VII. RODZAJ DOK. TOŻSAMOŚCI

II.

DATA WAŻNOŚCI

XI. DATA WYDANIA
ŻONATY/ZAMĘŻNA

KAWALER/PANNA

WDOWIEC/WA

ROZWIEDZIONY/NA

XIII. ROZDZIELNOŚĆ
MAJĄTKOWA

TAK
NIE

DANE FINANSOWE
A. DANE OGÓLNE
I.

LICZBA PRACOWNIKÓW

1

B. OŚWIADCZENIE O WYNIKACH FINANSOWYCH (w PLN)
POZYCJA
I.

DANE ZA OSTATNI PEŁNY ROK OBROTOWY

PRZYCHÓD

II. DOCHÓD

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 1:

TAK  

NIE         Wnioskujący 2:

TAK  

NIE

TAK  

NIE

• z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej BIG IM):
Wnioskujący 1:

TAK  

NIE         Wnioskujący 2:

Upoważniam PEAC do pozyskania za pośrednictwem BIG IM danych gospodarczych o moich zobowiązaniach jako przedsiębiorcy lub wnioskodawcy, którego
reprezentuję, 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 oraz wnioskodawcy, którego reprezentuję, a także
dotyczących mnie jako osoby fizycznej – konsumenta, temat do Rejestru zapytań BIG IM w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Korzystający/Pożyczkobiorca:

TAK  

NIE

Wnioskujący 1:

TAK  

NIE

Wnioskujący 2:

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 lub wnioskodawcy, którego reprezentuję, 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.
Korzystający/Pożyczkobiorca:

TAK  

NIE

Wnioskujący 1:

TAK  

NIE

Wnioskujący 2:

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 lub reprezentowanego przeze mnie wnioskodawcy, przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka
kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z PEAC umowy.
Korzystający/Pożyczkobiorca:

TAK  

NIE

Wnioskujący 1:

TAK  

NIE

Wnioskujący 2:

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, BIK oraz ZBP.

Miejscowość,
data

CZYTELNY PODPIS
KORZYSTAJĄCY/ POŻYCZKOBIORCA

CZYTELNY PODPIS
WNIOSKUJĄCY 1

CZYTELNY PODPIS
WNIOSKUJĄCY 2
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OŚWIADCZENIA
1) Oświadczam, że:
Korzystający/Pożyczkobiorca posiada zaległe zobowiązania finansowe wobec ZUS

TAK

NIE

Korzystający/Pożyczkobiorca posiada zaległe zobowiązania finansowe wobec US

TAK

NIE

Korzystający/Pożyczkobiorca jest stroną układu o spłacie zaległości wobec ZUS/US

TAK

NIE

2) 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 1:

TAK  

NIE

Wnioskujący 2:

TAK  

NIE

3) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
4) W przypadku, gdy w celu rozpatrzenia wniosku konieczne jest poniesienie kosztów, w szczególności kosztów wyceny przedmiotu finansowania lub sprawdzenia
w rejestrze zastawów przedmiotu finansowania oraz REGON Wnioskodawcy, lub sprawdzenia legalności jego pochodzenia, Wnioskodawca zobowiązuje się do
poniesienia tych kosztów, bądź, według wyboru PEAC, do zwrotu kosztów poniesionych przez PEAC. Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązuje się do terminowego uiszczenia ww. kosztów.
5) Oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych
Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 36 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r.
poz. 723 z późniejszymi zmianami) PEAC jest zobowiązana do identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjentów rzeczywistych Wnioskodawcy, poprzez ustalenie jego struktury własności i zależności.
Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane
uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane
przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:
a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub
na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby
udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo
użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub
– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości
osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
b) w przypadku trustu: założyciela, powiernika, nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z
danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust, inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym–piątym,
c)		w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt
sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.
IMIĘ/ IMIONA I NAZWISKO
BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

ADRES ZAMIESZKANIA

PAŃSTWO
URODZENIA

OBYWATELSTWO

RODZAJ SERIA I NUMER
PESEL (w przypadku braku
DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PESEL – data urodzenia)

6) Oświadczam, że jestem upoważniony do działania w imieniu Wnioskodawcy w zakresie złożenia oświadczeń woli zawartych w niniejszym wniosku oraz
do zawarcia umowy z PEAC dotyczącej wnioskowanego finansowania.
7) Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją na temat zasad przetwarzania danych osobowych.
PODSTAWOWE DOKUMENTY DODATKOWE WYMAGANE DO WNIOSKU
1. FV proforma/oferta/umowa sprzedaży/zamówienie przedmiotu finansowania.
2. W przypadku spółki cywilnej – umowa spółki wraz ze wszystkimi aneksami.
Miejscowość,
data

CZYTELNY PODPIS
KORZYSTAJĄCY/POŻYCZKOBIORCA

CZYTELNY PODPIS
WNIOSKUJĄCY 1

CZYTELNY PODPIS
WNIOSKUJĄCY 2

3

Informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO
a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy
ma to zastosowanie, tożsamość i dane
kontaktowe swojego przedstawiciela

Kim jesteśmy?
PEAC (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-725), przy ul. Mielżyńskiego 14 będzie administratorem Pani/
Pana danych osobowych.

b) gdy ma to zastosowanie – dane kon- Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić sowie żądanie, do kogo mogę się zwrócić?
taktowe inspektora ochrony danych
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony
danych p. Damianem Dziubą wysyłając maila na adres: iod@peacfinance.pl
c) cele przetwarzania danych
osobowych, oraz podstawę prawną
przetwarzania

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy:
• w celu przygotowania oferty i realizacji umowy świadczenia naszych usług: leasingu, najmu, udzielania pożyczek i innych (dalej zwanych usługami finansowymi), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie danych osobowych wskazanych w sekcji „Dane ogólne” pkt A wniosku
o finansowanie
• w związku z tzw. ciążącym obowiązkiem określonym w art. 36 w Ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie Pani/Pana danych podanych w sekcji „Dane ogólne” pkt D i E
wniosku o finansowanie.
• 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 D i E wniosku w pkt: IX-XIII), a także nr telefonu i oświadczeń dotyczących zobowiązań wobec ZUS/US
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na
Czym jest nasz prawnie uzasadniony interes?
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie
• Określenie Pani/Pana zdolności kredytowej
uzasadnione interesy realizowane przez • Przekazanie danych osobowych do celu dochodzenia naszych ewentualnych roszczeń, windykacji, weryfikacji tożsamości przez podmioty
administratora lub przez stronę trzecią
zewnętrzne na podstawie zawartych z nimi umów, wewnętrznego raportowania na potrzeby Grupy PEAC FINANCE oraz przyjętej
wewnątrzgrupowej procedury weryfikacji tożsamości oraz analizy zdolności kredytowej – na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 1 marca
2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
e) informacje o odbiorcach danych oso- Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?
bowych lub o kategoriach odbiorców,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez naszych upoważnionych pracowników i współpracowników. Dostęp do Pani/Pana danych
jeżeli istnieją
osobowych mogą mieć również 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 Kft. z siedzibą na Węgrzech, PEAC (Czech Republic) s.r.o.
z siedzibą w Czechach, PEAC Austria GmbH z siedzibą w Austrii, PEAC Mobility GmbH, PEAC (Germany) GmbH, PEAC Holdings GmbH&Co.KG z
f) gdy ma to zastosowanie – informasiedzibą w Niemczech. Pani/Pana dane osobowe mogą także zostać udostępnione innym podmiotom w celu wykonania umowy lub ciążącego na
cje o zamiarze przekazania danych
nas obowiązku prawnego lub za Pani/Pana zgodą o którą osobno poprosimy. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych może mieć m.in.: Ministerosobowych do państwa trzeciego lub
stwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we
organizacji międzynarodowej oraz o
Wrocławiu; Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie; Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie; BIG
stwierdzeniu lub braku stwierdzenia
Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Związek Polskiego Leasingu; Związek Banków Polskich; Urzędy Skarbowe; Instytucje ubezpieczeń
przez Komisję odpowiedniego stopnia
społecznych; zakłady ubezpieczeń; wywiadownie gospodarcze, np. Creditreform Sp. z o.o. i Bisnode Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
ochrony lub w przypadku przekazania, Podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe działają na nasze udokumentowane polecenie i/lub w ramach zawartych umów powierzenia
o którym mowa w art. 46, art. 47 lub
przetwarzania danych osobowych, będą to m.in.: firmy windykacyjne w przypadku dochodzenia naszych należności, rzeczoznawcy, operatorzy i
art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o kurierzy pocztowi w tym także w zakresie weryfikacji Pani/Pana tożsamości w związku z podpisaniem umowy, podmioty zapewniające nam bezpieodpowiednich lub właściwych zabezpie- czeństwo teleinformatyczne, np. spółka QSC GmbH z siedzibą w Niemczech, podmioty audytujące naszą działalność i wspierające nas w obsłudze:
czeniach oraz informacje o sposobach
prawnej, finansowej, księgowej, archiwizujące dane osobowe, świadczące usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych, dostawcy i
uzyskania kopii zabezpieczeń lub o
sprzedawcy przedmiotów leasingu, najmu albo przedmiotów nabywanych ze środków z udzielonych przez nas pożyczek. Pani/Pana dane osobowe
miejscu ich udostępnienia
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
Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?
będą przechowywane, a gdy nie jest to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od chwili zakończenia umowy o usługi finansowe, zgodnie z obowiązującymi przepimożliwe, kryteria ustalania tego okresu sami 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
Mają Państwo prawo do:
administratora dostępu do danych oso- • Przejrzystej (zrozumiałej komunikacji) z nami w zakresie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w tym szczegółowych informabowych dotyczących osoby, której dane
cji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na etapie ich zbierania wraz z podaniem ich źródła, zgodnie art. 12, 13 i 14 RODO
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia
• Dostępu do danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO
lub ograniczenia przetwarzania lub o
• Zażądania sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym ich aktualizacji na podstawie art. 16 RODO
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
• Żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO
przetwarzania, a także o prawie do
• Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: kwestionują Państwo prawidłowość danych i/lub ich przetwarzanie jest niezgodne z
przenoszenia danych
prawem, ale: nie życzą sobie Państwo ich usunięcia i/lub Administrator nie potrzebuje już tych danych i/lub Państwu są one potrzebne do
potwierdzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i/lub złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podst. z art. 21 RODO,
zgodnie z art. 18 RODO
• Zażądania otrzymania przekazanych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadając) jeżeli przetwarzanie odbywa się na
cym się do odczytu maszynowego lub przekazania ich innemu administratorowi danych, czyli realizacji prawa do przenoszenia danych osobopodstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9
wych, zgodnie z art. 20 RODO (o ile będziemy mieć technicznie taką możliwość)
ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do
• Zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, szczególnie gdy przetwarzanie to odbywać się
cofnięcia zgody w dowolnym momencie
będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie z art. 21 RODO
bez wpływu na zgodność z prawem
• Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO
przetwarzania, którego dokonano na
• Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
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 obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub
ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
d) informacje o prawie wniesienia
• Wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w każdym momencie, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO. Wycofanie Pani/
skargi do organu nadzorczego;
Pana zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

4

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 brudnych 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 finansowego.

ust. 1 lit. d – kategorie odnośnych
danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze Klient.

Ust. 2 lit. f - źródło pochodzenia
danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogliśmy także pozyskać z rejestrów publicznych, takich jak baza: KRS, CEDIG, REGON.

Na podstawie art. 14 RODO informujemy zgodnie z:

Informacja przeznaczona dla konsumenta oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

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):

BIG InfoMonitor S.A.
(BIG IM)

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK)

Związek Banków Polskich (ZBP)

Krajowy Rejestr Długów
BIG S.A. (KRD)

info@big.pl

kontakt@bik.pl

kontakt@zbp.pl

konsument@krd.pl

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 podstawą 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).
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..
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.
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.
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.
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.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
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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.

Tożsamość Wnioskujących (Wnioskujący 1 oraz Wnioskujący 2) zweryfikowano na podstawie okazanych dokumentów tożsamości.
Podpisy złożono w mojej obecności.
Data weryfikacji

Osoba weryfikująca (imię i nazwisko)

Podpis osoby weryfikującej

6

