Informacja o dokumencie dla wierzyciela
Jest to treść wzorcowego upoważnienia konsumenta. Wymagamy go, gdy składasz do nas wniosek o pozyskanie i ujawnienie informacji gospodarczych
z naszego Rejestru oraz danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A.

Informacja o dokumencie dla konsumenta
Wypełnij i podpisz upoważnienie, jeśli zgadzasz się, aby wierzyciel uzyskał na Twój temat informacje gospodarcze z Rejestru BIG InfoMonitor, dane
gospodarcze z Biura Informacji Kredytowej S.A., oraz potwierdził tożsamość w Ukraińskim Biurze Historii Kredytowej (UBKI).

Dane konsumenta
Imię i nazwisko
(obligatoryjnie)
Data urodzenia
(obligatoryjnie)
Nr i seria dok.
toż.(obligatoryjnie)
Numer telefonu lub adres e mail:
(Obligatoryjne)
Numer identyfikacji podatkowej INN
(Obligatoryjne)

Rodzaj dokumentu
tożsamości(obligatoryjnie)
Data Ważności
(obligatoryjnie)

Ostatni adres zamieszkania na terytorium Ukrainy
Ulica

Numer
mieszkania

Numer domu

Kod
Pocztowy
Wypełnij pola obligatoryjne aby zweryfikować tożsamość konsumenta. Dane adresowe pozwolą na dodatkowe zweryfikowanie
tożsamości. (UWAGA! Jeśli uzupełniasz dane adresowe, pamiętaj, aby były kompletne)
Miejscowość

UPOWAŻNIENIE
Ja
imię i nazwisko konsumenta
upoważniam:
firma, adres przedsiębiorcy, który wnioskuje do BIG InfoMonitor S.A. o ujawnienie informacji
do pozyskania:
a)
b)
c)

z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a (BIG
InfoMonitor) informacji gospodarczych, które mnie dotyczą, oraz
z BIG InfoMonitor informacji o zapytaniach złożonych na mój temat w ostatnich 12 miesiącach, oraz
za pośrednictwem BIG InfoMonitor z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) –danych gospodarczych, w tym m.in. oceny
punktowej (scoringu), w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.za
pośrednictwem BIG InfoMonitor oraz BIK z Ukraińskiego Biura Historii Kredytowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Kijowie przy ul. Hrushevskogo 1d , informacji o moich danych osobowych i danych dotyczących tajemnicy bankowej
w celu potwierdzania mojej tożsamości.

Data i podpis konsumenta

Informacje Wewnętrzne

Podstawa prawna
Art. 24 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(tj. Dz.U.2020 poz. 389 ze. zm.)
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
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Informacja dla konsumenta
1.

Administratorami Twoich danych osobowych
są:

________________
dane podmiotu pytającego – wierzyciela

BIG InfoMonitor S.A.

Biuro Informacji Kredytowej
S.A.

2.

Z administratorami możesz się skontaktować
pisemnie pod adresem ich siedziby lub e________________
info@big.pl
info@bik.pl
mailowo:
3. Administratorzy wyznaczyli inspektorów
ochrony danych, z którymi możesz się
________________
iod@big.pl
iod@bik.pl
skontaktować pisemnie pod adresem siedziby
jeżeli administrator go wyznaczył
administratora lub e-mailowo:
4. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw z tym związanych.
5. Administratorzy
wierzyciel, aby:
BIG InfoMonitor, aby:
BIK, aby
będą
- weryfikować jakość danych;
- udostępnić informacje gospodarcze lub weryfikować
udostępnić dane gospodarcze –
przetwarzać
- pozyskać informacje
jakość danych na zlecenie wierzyciela – będzie w ten
będzie w ten sposób
Twoje dane w
gospodarcze, dane
sposób realizować swój uzasadniony interes jako
realizować swój uzasadniony
określonych
gospodarcze, informacje o
administratora danych (jest to podstawa przetwarzania
interes jako administratora
celach:
zapytaniach lub weryfikować
Twoich danych osobowych);
danych (jest to podstawa
wiarygodność płatniczą. Będzie
- udostępnić informacje o zapytaniach – będzie to robić na
przetwarzania Twoich danych
to robić na podstawie Twojego
podstawie Twojej zgody (jest to podstawa przetwarzania
osobowych).
upoważnienia.
Twoich danych osobowych);
- prowadzić Rejestr Zapytań i w ten sposób realizować
obowiązek określony w art. 27 Ustawy o BIG.
1. Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz Ukraińskie Biuro Historii Kredytowej (UBKI) przetwarzają Twoje: imię, nazwisko, numer telefonu, datę
urodzenia lub numer INN, numer i serię dokumentu tożsamości, wraz z datą ważności, oraz dane adresowe wskazane w upoważnieniu jako ostatni
adres zamieszkania na terytorium Ukrainy.
2.
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być firmy, które obsługują systemy teleinformatyczne lub świadczą inne usługi IT na rzecz wierzyciela, BIG
InfoMonitor, BIK. Uzyskują je one w zakresie niezbędnym do tego, aby realizować cele, w jakich przetwarzają te dane.
4. Masz prawo:
a) dostępu do swoich danych,
b) żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
c)
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes administratora,
d) wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
e) przenosić swoje dane osobowe – w zakresie, w jakim administrator przetwarza je na podstawie Twojej zgody. Gdy chcesz przenieść dane,
administrator przekazuje Ci je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz
przesłać je innemu administratorowi danych. Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa wierzyciela,
f)
wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych.
Rodzaje dokumentów pozwalające na weryfikację tożsamości obywatela Ukrainy:
Paszport ukraiński, Prawo jazdy, Paszport podróżny, Akt urodzenia, Dokument tożsamości marynarza, Książeczka wojskowa, Tymczasowy dowód osobisty, Dyplom naukowy,
Świadectwo, certyfikat naukowy, Paszport zagraniczny, Zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, Wyciąg z Ujednoliconego Rejestru Państwowego Działalności
Gospodarczej i Osób Prawnych (ЄДР), Wypis z Ujednoliconego Rejestru Państwowego Działalności Gospodarczej i Osób Prawnych (ЄД Р), Świadectwo rejestracji podatnika,
Zaświadczenie o rejestracji podatnika, Zezwolenie na pobyt stały, Paszport ukraiński w postaci karty, Zezwolenie na pobyt tymczasowy, Paszport dyplomatyczny, Dokument
tożsamości osoby bezpaństwowej, Paszport służbowy, Paszport nierezydenta na potrzeby wyjazdu za granicę, Dowód osobisty osoby wymagającej dodatkowej ochrony,
Paszport służbowy w postaci karty.

Informacje Wewnętrzne

Інформація про документ для споживача
Це є зміст прикладового уповноваження споживача. Ми вимагаємо це, коли ви подаєте заявку на отримання та розкриття економічної
інформації з нашого Реєстру та економічних даних з АТ Бюро кредитної інформації.

Інформація про документ для споживача
Заповніть та підпишіть уповноваження, якщо ви надаєте згоду на отримання кредитором економічної інформації про вас із реєстру BIG
InfoMonitor, економічних даних з АТ Biuro Informacji Kredytowej та підтвердьте свою особу в Українському бюро кредитних історій (УБКI).

Дані споживача
Ім'я та прізвище
(обов'язково)
Дата
народження
(обов'язково)
Номер та серія
документу, що
посвідчує особу
(обов'язково)
Номер телефону та e mail:
(Обов'язково)
Податковий номер INN
(Обов'язково)

Вид документу,
що посвідчує
особу
(обов'язково)
Строк Дії
(обов'язково)

Остання адреса проживання на території України
Вулиця

Номер дому

Номер
квартири

Поштовий
індекс
Заповніть обов'язкові поля для встановлення особи споживача. Адресні дані дозволять додатково встановити особу.
(ПРИМІТКА! Якщо ви надаєте свої адресні дані, переконайтеся, що вони є повними)
Місцевість

УПОВНОВАЖЕННЯ
Я
Ім'я та прізвище споживача
уповноважую:
фірма, адреса підприємця, який подаж заяву до АТ BIG InfoMonitor про розкриття інформацї
для отримання:
d)
e)
f)

від Бюра економічної інформації InfoMonitor S.A. з головним офісом у Варшаві, вул. Zygmunta Modzelewskiego 77a (BIG
InfoMonitor) економічної інформації, яка мене стосується, та
інформацію з BIG InfoMonitor про запитання щодо мене за останні 12 місяців, і
за посередництвом BIG InfoMonitor з Бюра Кредитної Інформації. (BIK) - економічних даних, в т.ч скорингу в обсязі,
необхідному для оцінки достовірності платежу та кредитного ризику за посередництвом BIG InfoMonitor та BIK з
ТОВ«Українське бюро кредитних історій» з головним офісом в Києві за адресою: вул. Грушевського 1д, відомості про
мої персональні дані та дані про банківську таємницю з метою підтвердження моєї особи.

Дата та підпис консумента

Informacje Wewnętrzne

Правова підстава
Стаття 24 зак. 1, ст. 27 Закону від 9 квітня 2010 року про надання економічної інформації та обмін економічними даними (
Законодавчий вісник 2020 р., поз. 389 зі змінами)
Стаття 105 розд. 4a та 4a1 Закону від 29 серпня 1997 р. - Закон про банківську діяльність (Законодавчий вісник 2019 р., поз.
2357, зі змінами) у зв’язку зі ст. 13 Закону про надання економічної інформації та обмін економічними даними

Інформація для споживача
6.

Адміністраторами твоїх персональних
даних є:

________________
дані суб'єкта - кредитора

АТ BIG InfoMonitor

АТ Бюро Кредитної
Інформації

7.

З адміністраторами ви можете зв'язатися
шляхом надісланні листу на адресу
________________
info@big.pl
info@bik.pl
головного офісу або через e-mail:
8. Адміністратори призначили інспекторів з
питань охорони даних, з якими ви можете
________________
iod@big.pl
iod@bik.pl
зв'язатися шляхом надісланні листу на
у випадку якщо адміністратор
адресу головного офісу або через e-mail:
створив таку електронну адресу
9. З інспектором з питань охорони даних ви можете з'язуватись з приводу усіх питань, які стосуються обробкт персональних даних та
використання прав, пов'язаних з обробкою.
10. Адміністратори
кредитор оброблятиме дані з
BIG InfoMonitor оброблятиме дані з метою:
BIK оброблятиме дані з
оброблятимуть
метою:
- надання економічної інформації або перевірки якості
метою:
твої дані з
-перевірки якості даних;
даних на вимогу кредитора - таким чином буде
надання економічних даних визначеною
отримати економічну
реалізований законний інтерес адміністратора даних
таким чином буде
метою:
інформацію, економічні дані,
(це є підставою для обробки ваших персональних
реалізований законний
інформацію про запити або
даних);
інтерес адміністратора даних
перевірити призначення
- надання інформації про запити – це буде зроблено на
(це є підставою для обробки
платежу. Це буде зроблено на підставі вашої згоди (це підстава для обробки ваших
ваших персональних даних).
підставі вашого
персональних даних);
уповноваження.
- вести Реєстр Запитів і таким чином виконувати
обов’язок, визначений ст. 27 Закону про BIG.
5. Кредитор, BIG InfoMonitor, BIK та Українське Бюро Кредитних Історій (УБКІ) обробляють ваші: ім’я, прізвище, номер телефону, дату
народження або номер INN, номер та серію документа, що посвідчує особу, разом із терміном дії та адресними даними, вказаними в
уповноваженні як остання адреса проживання на території України.
6.
7. Одержувачами ваших персональних даних можуть бути компанії, які використовують комп'ютерні інформаційні системи або надають інші ІТпослуги кредитору, BIG InfoMonitor, BIK. Вони отримують їх в обсязі, необхідному для досягнення цілей, пов'язаних з обробкою даних.
8. 4. Ви маєте право на:
g) доступ до ваших даних,
h) їх виправлення, видалення, обмеження обробки,
i)
заперечення проти обробки персональних даних - в тому обсязі, в якому підставою для їх обробки є реалізація законного інтересу
адміністратора,
j)
відкликання згоди на обробку персональних даних – в тому обсязі, в якому підставою для їх обробки є надана Вами згода.
Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання.
k) передачу ваших персональних даних - в тому обсязі, в якому адміністратор обробляє їх на основі наданої Вами згоди. Коли ви хочете
передати свої дані, адміністратор надає їх вам у структурованому, широко використовуваному та машиночитаному форматі. Ви
можете надіслати їх іншому адміністратору даних. Право на передачу даних не поширюється на дані, що становлять комерційну
таємницю кредитора,
l)
подання скарги до наглядового органу, який займається захистом персональних даних.
Види документів, які дозволяють посвідчити особу громадянина України:
Паспорт громадянина України, Водійське посвідчення, Закордонний паспорт, Свідоцтво про народження, Посвідчення особи моряка, Військовий квиток, Тимчасове
посвідчення особи, Диплом доктора наук, Свідоцтво, наукова довідка, Закордонний паспорт, Свідоцтво про реєстрацію підприємства, Витяг з ЄДРПОУ. Особи (ЄДР),
Витяг з ЄДРФО (ЄДР), Довідка про взяття на облік платника податків, Довідка про взяття на облік платника податків, Дозвіл на постійне проживання, Паспорт
громадянина України у формі картки, Дозвіл на тимчасове проживання, Дипломатичний паспорт , Посвідчення особи без громадянства, Службовий паспорт,
Паспорт нерезидента для виїзду за кордон, Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, Службовий паспорт у формі картки.

,
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