WNIOSEK
o udostępnienie oraz przesłanie informacji gospodarczych podmiotom uprawnionym
Wskazanie reprezentowanego podmiotu uprawnionego (zaznaczyć właściwe pole stawiając X):
Prokurator Generalny – w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z wykonaniem wniosku
o udzielenie pomocy prawnej pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo
występować o udzielenie informacji, albo w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione
w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu – na zasadach i w trybie określonym w art. 34 ustawy z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 ze zm,);
Komendant Główny Policji – na zasadach i w trybie określonym w art. 20 ust. 1d i 1e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, ze zm.);

– jeżeli jest to konieczne do wykonywania obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie
Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828, 1091, 1635 i 1726)
Szef Kancelarii Sejmu– jeżeli jest to konieczne do wykonywania obowiązków przewidzianych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1940);
organy Krajowej Administracji Skarbowej – w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556, 2200, 2550);
Generalny Inspektor Informacji Finansowej – w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu;
naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb administracji skarbowej – w związku z toczącym się przeciwko osobie fizycznej postępowaniem karnym
lub karnym skarbowym albo w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku
z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań i kontroli na
podstawie przepisów prawa celnego i podatkowego;
Komendant Służby Ochrony Państwa

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie nadzoru wykonywanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180, z późn. zm.);
Prezes Najwyższej Izby Kontroli – w zakresie informacji o przedsiębiorcach, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania kontrolnego określonego
w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489 i 1571 ze zm.);

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego – w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020, z późn. zm. );

Komendant Główny Straży Granicznej – na zasadach i w trybie określonym w art. 10a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm.);
sądy – w związku z toczącymi się przed nim postępowaniami;

komornicy sądowi – w związku z prowadzonym przez nich postępowaniami egzekucyjnymi lub zabezpieczającymi albo wykonywaniem postanowienia
o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza;
organ prowadzący Rejestr Należności Publicznoprawnych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.);

organy administracji publicznej – w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych;
administracyjne organy egzekucyjne– w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Dane Wnioskodawcy:
Pełna
nazwa:
NIP:

Sygnatura sprawy:

Adres
siedziby:

Adres do
korespondencji

Na podstawie art. 25 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) proszę o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących:
PRZEDSIĘBIORCY

KONSUMENTA

Pełna
nazwa:

Imię i nazwisko:

NIP:

PESEL:

W przypadku przesłania zapytania Wnioskodawca, do prawidłowo wypełnionego wniosku, dołącza dowód wpłaty na kwotę 14 zł brutto.
Opłatę za rozpatrzenie Wniosku Wnioskodawca wpłaca na konto Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA:
Santander Bank Polska S.A. 96 1090 0004 9986 0000 0000 0062.
Biuro w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku wysyła raport listem poleconym na podany adres korespondencyjny.
Wnioski bez dołączonego dowodu wpłaty nie będą rozpatrywane ani odsyłane

……………………….................
miejscowość i data)

………..…………..…………………………………………
(czytelny podpis, stanowisko, pieczęć)

Wniosek należy wysłać na adres siedziby Krajowego Rejestru Długów BIG SA:
ul. D. Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, tel. 71 78 50 120, e-mail: krd@krd.pl
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000169851, NIP 8951794707, kapitał założycielski 4 000 000 zł został wpłacony w całości.

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.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000169851, NIP 8951794707, kapitał założycielski 4 000 000 zł został wpłacony w całości.

