Wniosek dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
o udzielenie informacji gospodarczych
Na podstawie artykułów 22 i 27 pk Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych proszę o udostępnienie mi raportu z przechowywanych przez Biuro informacji:

☐ Raport z informacjami gospodarczymi na mój temat
☐ Raport z informacjami z rejestru zapytań
Dane wnioskodawcy
NIP

Imię i nazwisko

Adres

Sposób odbioru raportu
(proszę wybrać jeden ze sposobów)
☐Raport odbiorę osobiście w siedzibie Biura we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (raport
dostępny będzie w siedzibie Biura do 5 dni roboczych od dnia złożenia prawidłowego wniosku)
☐Proszę o przesłanie raportu pocztą elektroniczną na adres e-mail (raport zostanie wysłany do 5 dni
roboczych od dnia złożenia prawidłowego wniosku):

__________________________________________________________________
☐Proszę o przesłanie raportu pocztą na adres do doręczeń (raport zostanie wysłany listem poleconym
w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia prawidłowego wniosku):

__________________________________________________________________
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy (*niepotrzebne skreślić):
 pobierałem(am)* / nie pobierałem(am)* Raportu z informacjami gospodarczymi na mój temat
 pobierałem(am)* / nie pobierałem(am)* Raportu z informacjami z rejestru zapytań
Miejscowość i data

Czytelny podpis wnioskodawcy

Informacje dla wnioskodawcy:
1.

2.

3.

4.

Do wniosku należy dołączyć:
a. Kopie dokumentów rejestrowych: wypis z CEiDG, potwierdzenie nadania NIP i pełnomocnictwo jeśli wniosek
jest składany przez inną osobę niż wskazana w rejestrze do reprezentacji.
b. Dowód wpłaty kwoty w wysokości i na zasadach określonych w pkt. 2 na rachunek KRD BIG SA nr
96 1090 0004 9986 0000 0000 0062
Opłata za raport:
a. Jeśli wnioskodawca nie składał do Biura wniosku o udzielenie informacji gospodarczych w ciągu ostatnich 6
miesięcy – wnioskodawca nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty;
b. Jeśli wnioskodawca składał do Biura wniosek w ciągu ostatnich 6 miesięcy – wnioskodawca uiszcza opłatę
w wysokości 14 zł brutto za każdy raport;
Do przetwarzania danych w związku z przekazaniem do Biura Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniu
dłużnika będącego osobą fizyczną nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 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.
Wnioski bez dołączonego dowodu wpłaty (za wyjątkiem sytuacji określonych w pkt. 2 lit. a) albo nieprawidłowo
wypełnione lub bez wymaganych dokumentów nie będą przez Biuro rozpatrywane ani odsyłane.
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Wniosek dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
o udzielenie informacji gospodarczych

Administratorem Państwa danych jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
z siedzibą we Wrocławiu i adresem: ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław (dane kontaktowe do
inspektora ochrony danych: iod@krd.pl).
Państwa dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na KRD BIG
S.A. wynikających z ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 470 ze zm.).
Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty będzie istnieć przesłanka wskazana powyżej oraz
przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której
dane dotyczą.
Dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Kaczmarski (kaczmarskigroup.pl/grupa),
podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania,
podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania
przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom
oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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