
 

WNIOSEK DLA PRZEDSIĘBIORCY 
o udostępnienie Raportu o Przedsiębiorcy 

   DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORCY (WSZYSTKIE POLA OBLIGATORYJNE) 

Nazwa (pełna)  

NIP  REGON  

E-mail   Telefon  

   ADRES REJESTROWY PRZEDSIĘBIORCY (WSZYSTKIE POLA OBLIGATORYJNE) 

Ulica, nr domu, lokalu  

Miejscowość    Kod pocztowy  

  DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY, KTÓRA ODBIERA RAPORT (WSZYSTKIE POLA OBLIGATORYJNE) 

Imię   Nazwisko  

Numer PESEL  

Data urodzenia (wymagana dla osoby 

nieposiadającej numeru PESEL) 

 

 

Rodzaj dokumentu tożsamości  Seria i numer dokumentu  

   DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORCY, O KTÓRYM MA ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONY RAPORT (WSZYSTKIE POLA OBLIGATORYJNE) 

Nazwa (pełna)  

NIP  REGON  

 
 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. 
 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. 

 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 2014 r. 
poz. 1015). 

CZYTELNY PODPIS I DATA 
 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY 

 1. BIG InfoMonitor działa na podstawie Regulaminu Zarządzania Danymi, który dostępny jest na stronie internetowej www.big.pl. 
2. BIG InfoMonitor za ujawniony raport pobiera opłatę zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej BIG InfoMonitor (www.big.pl). 

3. Opłatę za raport / wysyłkę raportu pocztą należy wnieść na nr rachunku BIG InfoMonitor:  
           50 1600 1374 0003 0051 9358 7150 BNP Paribas Bank Polska S.A. 

4. Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentów rejestrowych firmy, kopię dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do reprezentowania Przedsiębiorcy oraz 
dowód 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. 

5. Wniosek wypełniony niekompletnie, w tym bez dołączonej kopii dowodu osobistego lub dowodu wpłaty nie jest rozpatrywany i nie podlega zwrotowi. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Od 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, czyli Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Poniżej opisujemy, jak wykonujemy to rozporządzenie. 
I. Dane administratora Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Nasze dane: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., 02 -679 Warszawa,  
ul. Z. Modzelewskiego 77a, tel. 22 4865656, e-mail: info@big.pl. 
II. Dane do kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych Mamy inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować e-mailowo: iod@big.pl lub pisemnie 
(adres naszej siedziby). Zajmuje się on sprawami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw, które się z tym wiążą. 
III. Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Państwa dane, aby: 1) udostępniać informacje, o które Państwo wnioskowali (w formie Raportu o sobie i Raportu 
z Rejestru Zapytań) – realizujemy w ten sposób nasz prawnie uzasadniony interes, na podstawie którego przetwarzamy Państwa dane osobowe; 2) prowadzić Rejestr Zapytań – wypełniamy  
w ten sposób nasz ustawowy obowiązek; 3) realizować Państwa wnioski – będziemy to robić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes, aby 
rozpatrywać reklamacje, bronić się przed roszczeniami i ich dochodzić. 
IV. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych Możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom, które mogą je otrzymywać na podstawie przepisów prawa lub umów. Nie 
będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich, czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
V. Okres przetwarzania danych Państwa dane osobowe służące do realizacji Państwa wniosków lub prowadzenia Rejestru Zapytań będziemy przetwarzać przez 12 miesięcy od dnia 
przygotowania raportu (zgodnie z art. 27 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych). Natomias t w celu rozpatrywania reklamacji, obrony przed 
roszczeniami lub ich dochodzenia będziemy je przetwarzać nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń. 
VI. Państwa Prawa Mają Państwo prawo: 1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, w tym by uzyskać kopię danych, pod warunkiem że n ie są to informacje niejawne ani nie 
narusza to tajemnic prawnie chronionych, które jako administrator mamy obowiązek zachować; 2) sprostować dane, które są nieprawidłowe, w tym uzupełnić niekompletne dane, na podstawie 
art. 16 RODO; 3) usunąć dane, na podstawie art. 17 RODO, w przypadkach przewidzianych prawem; 4) ograniczyć przetwarzanie danych, na podstawie art. 18 RODO. 
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zajmuje się ochroną danych osobowych  
w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca możliwego naruszenia. Jego dane: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 
22 5310300, faks: 22 5310301, strona www: www.uodo.gov.pl. 
VIII. Dobrowolność lub obowiązek podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne, abyśmy zrealizowali cele z części III tej Informacji. Jeśli 
ich Państwo nie podadzą, nie rozpatrzymy Państwa wniosku lub pisma. 
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Nie profilujemy danych osobowych, które nam Państwo udostępniają. 

 Wniosek należy wysłać na adres: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., 02-679 Warszawa ul. Z. Modzelewskiego 77a.  
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