WNIOSEK DLA KONSUMENTA
o udostępnienie Raportu o Sobie i / lub z Rejestru Zapytań
Zaznaczyć wybrane pole lub pola znakiem „X”
 RAPORT O SOBIE

 RAPORT Z REJESTRU ZAPYTAŃ

DANE IDENTYFIKACYJNE PYTAJĄCEGO - KONSUMENTA (WSZYSTKIE POLA OBLIGATORYJNE)
Imiona:
Nazwisko:
Obywatelstwo:

data urodzenia*:

Numer PESEL:

*data urodzenia wymagana dla osoby niebędącej obywatelem polskim i
nieposiadającej numeru PESEL

Rodzaj dokumentu tożsamości:

Seria i numer:

E-mail:

Telefon:
ADRES ZAMELDOWANIA PYTAJĄCEGO – KONSUMENTA (WSZYSTKIE POLA OBLIGATORYJNE)

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj:

Ulica, nr domu, lokalu:
ADRES DO KORESPONDENCJI PYTAJĄCEGO – KONSUMENTA (JEŻELI INNY NIŻ ZAMELDOWANIA)
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj:

Ulica, nr domu, lokalu:

 Wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obecnie i w przyszłości, przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A w celach
marketingowych i promocyjnych, w systemach informatycznych i w innych zbiorach danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.; 02-679 Warszawa ul. Z. Modzelewskiego 77 tel. (022) 4865656;
e-mail: info@big.pl. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@big.pl lub pisemnie (adres
siedziby Administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystani
z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez: BIG InfoMonitor, w celu udostępniania informacji, o które Pani/Pan wnioskuje
(RoS, RZRZ) co stanowi prawnie uzasadniony interes BIG InfoMonitor, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz w celu prowadzenia Rejestru
Zapytań, co jest niezbędne do wypełnienia ustawowego obowiązku spoczywającego na BIG InfoMonitor. BIG InfoMonitor będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
wymienione powyżej przez okres 12 miesięcy zgodnie z art. 27 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
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.

 Wyrażam

zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204). Rezygnacja z otrzymywania informacji handlowej jest możliwa po przesłaniu rezygnacji na adres: info@big.pl.

CZYTELNY PODPIS I DATA:
INFORMACJA DLA PYTAJĄCEGO - KONSUMENTA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

BIG InfoMonitor działa na podstawie Regulaminu Zarządzania Danymi, który dostępny jest na stronie internetowej www.big.pl.
BIG InfoMonitor za ujawniony raport częściej niż raz na 6 miesięcy pobiera opłatę zgodnie z cennikiem BIG InfoMonitor dostępnym na stronie internetowej BIG
InfoMonitor (www.big.pl).
Opłatę za raport / wysyłkę raportu pocztą należy wnieść na nr rachunku BIG InfoMonitor: 50 1600 1374 0003 0051 9358 7150 BGŻ BNP Paribas S.A.
Pytający do wniosku zobowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz oryginał dowodu wpłaty na konto BIG InfoMonitor.
Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość powinna zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko, adres, PESEL, numer dokumentu, datę ważności
dokumentu. Pozostałe informacje powinny zostać zaczernione. Numer PESEL wymagany dla osoby będącej obywatelem polskim, data urodzenia
wymagana dla osoby niebędącej obywatelem polskim i nieposiadającej numeru PESEL
Jeżeli Pytający złożył wniosek listownie, BIG InfoMonitor wysyła listem zwykłym raport na adres Pytającego podany we wniosku.
Jeżeli Pytający złożył wniosek osobiście w biurze BIG InfoMonitor, BIG InfoMonitor ujawnia raport za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Wniosek wypełniony niekompletnie, w tym bez dołączonej kopii dowodu osobistego lub dowodu wpłaty nie jest rozpatrywany i nie podlega zwrotowi.

 Wyrażam zgodę na otrzymanie dostępu do Systemu BIG.pl oraz wnioskuję o nadanie uprawnienia
Administrator Konta powiązanego z moim adresem e-mail.
 Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji gospodarczych o wywiązaniu się przeze mnie z wszelkich
zobowiązań pieniężnych wobec BIG InfoMonitor S.A. na zasadach i w zakresie określonym w ustawie z dnia
9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 470).

CZYTELNY PODPIS I DATA:

Wniosek należy wysłać na adres: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., 02-679 Warszawa ul. Z. Modzelewskiego 77,
T: (022) 486 56 56, M: info@big.pl

