ZASADY WYPEŁNIANIA ZGODY
NA PRZEKAZYWANIE POZYTYWNYCH INFORMACJI GOSPODARCZYCH

KONSUMENT I PRZEDSIĘBIORCA
Formularz Zgody może zostać wypełniony odręcznie lub elektronicznie.

Treść wzorcowej zgody konsumenta, którą winien posiadać podmiot (Wierzyciel) przekazujący do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
informacje o wywiązywaniu się ze zobowiązań.

Dane Konsumenta
Imię i nazwisko

PESEL
(nie wypełnia się w przypadku obcokrajowca nieposiadającego PESEL)

ZGODA
NA PRZEKAZYWANIE POZYTYWNYCH INFORMACJI GOSPODARCZYCH
Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (tj. Dz.U. 2019 poz. 681 ze zm.),
wyrażam zgodę, na
przekazywanie przez:

(Wierzyciel: firma, adres przedsiębiorcy, który będzie przekazywał informacje gospodarcze o wywiązywaniu się
ze zobowiązań do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.)

dotyczących mnie informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań, do Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) na zasadach i w trybie określonym
w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Data i podpis Konsumenta
Informacja przeznaczona dla Konsumenta

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych
przekazywanych do BIG InfoMonitor jest:

________________

BIG InfoMonitor

(dane Wierzyciela)

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

info@big.pl
________________

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

_______

iod@big.pl

(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
Wierzyciela w celu przekazania ich do BIG InfoMonitor w celu udostępniania tych informacji, co stanowi prawnie
o wywiązywaniu się BIG InfoMonitor oraz zarządzania tymi uzasadniony interes BIG InfoMonitor, będący podstawą przetwarzania
ze zobowiązań będą informacjami (aktualizacji lub
Pani/Pana danych osobowych.
przetwarzane przez:
wycofania) na podstawie udzielonej
przez Panią/Pana zgody.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

Wierzyciel oraz BIG InfoMonitor będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL oraz dane dotyczące
spłaconych zobowiązań w zakresie określonym w art. 18 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych przez okres wskazany w art. 31 pkt. 8 ww. ustawy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy zajmujące się obsługą systemów teleinformatycznych lub świadczeniem innych
usług IT na rzecz Wierzyciela lub BIG InfoMonitor, w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których przetwarzane są te dane, jak
również w zakresie danych przekazanych do BIG InfoMonitor mogą być to podmioty pobierające z BIG InfoMonitor raporty zawierające
informacje gospodarcze.
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 Wierzyciela.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Treść wzorcowej zgody osoby niebędącej konsumentem, które winien posiadać podmiot (Wierzyciel) przekazujący do Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A. informacje o wywiązywaniu się ze zobowiązań.

Dane firmy
Nazwa
NIP

ZGODA
NA PRZEKAZYWANIE POZYTYWNYCH INFORMACJI GOSPODARCZYCH
Stosownie do art. 18 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (tj. Dz.U. 2019 poz. 681 ze zm.),

wyrażam/y zgodę na
przekazywanie przez:

(Wierzyciel: firma, adres przedsiębiorcy, który będzie przekazywał informacje gospodarcze o wywiązywaniu się ze
zobowiązań do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.)

dotyczących reprezentowanego przeze mnie/nas podmiotu informacji gospodarczych o wywiązywaniu się z zobowiązań, do Biura
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) na zasadach
i w trybie określonym w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Data i podpis
Informacja przeznaczona dla:
- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą*
- osób reprezentujących Firmę**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
przekazywanych do BIG InfoMonitor jest*/**:

_______________

BIG InfoMonitor

(dane Wierzyciela )

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

________________

info@big.pl

3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym
można się skontaktować poprzez adres poczty
______________
iod@big.pl
elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby
(jeżeli został wyznaczony)
Administratora)*/**:
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 o
Wierzyciela w celu:
BIG InfoMonitor w celu:
wywiązywaniu się
- przekazania ich do BIG oraz
- udostępniania tych informacji gospodarczych co stanowi prawnie
ze zobowiązań będą zarządzania tymi informacjami
uzasadniony interes BIG InfoMonitor Administratora danych, będący
przetwarzane przez:
(aktualizacji lub wycofania) na
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych*;
podstawie udzielonej przez
- weryfikacji uprawnienia do podpisania upoważnienia w imieniu Firmy, co
Panią/Pana zgody*;
stanowi uzasadniony interes Administratora**.
- weryfikacji uprawnienia do
podpisania upoważnienia w imieniu
Firmy, co stanowi uzasadniony
interes Administratora**.

6.

Wierzyciel oraz BIG InfoMonitor przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwa*/imię i nazwisko**, nr NIP* oraz dane
dotyczące spłaconych zobowiązań w zakresie określonym w art. 18 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych przez okres wskazany w art. 31 pkt. 8 ww. ustawy*.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy zajmujące się obsługą systemów teleinformatycznych lub świadczeniem
innych usług IT na rzecz Wierzyciela lub BIG InfoMonitor, w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których przetwarzane są
te dane*/**, jak również w zakresie danych przekazanych do BIG InfoMonitor mogą być to podmioty pobierające z BIG InfoMonitor
raporty zawierające informacje gospodarcze*.
8. 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*/**.
9. 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*.
10. 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 Wierzyciela*.
11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych*/**.

