WNIOSEKO USUNIĘCIE LUB AKTUALIZACJĘ
INFORMACJI GOSPODARCZEJ
DANE WNIOSKODAWCY
Nazwa podmiotu / imię i nazwisko (jeśli wnioskującym
jest konsument)
NIP / PESEL (jeśli wnioskującym jest konsument)
Adres do korespondencji (Biuro przesyła odpowiedź
na sprzeciw wyłącznie w takiej formie w jakiej sprzeciw
otrzymało. W przypadku braku wskazania innego adresu
do korespondencji odpowiedź będzie przesłana na adres,
z jakiego Biuro otrzymało sprzeciw).

DANE WIERZYCIELA,
który przekazał do KRD BIG S.A. kwestionowane informacje gospodarcze:
Nazwa podmiotu / imię i nazwisko (jeśli wierzycielem
jest konsument)
NIP / PESEL (jeśli wierzycielem jest konsument)
Adres
Kwota kwestionowanego zobowiązania
Tytuł prawny, z którego wynika kwestionowane
zobowiązanie
Usunięcie informacji gospodarczej
Treść żądania (zaznacz właściwe pole)
Aktualizacja informacji gospodarczej

Przyczyna kwestionowania (szczegółowy opis stanu
faktycznego)

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające sprzeciw. Załączone dokumenty powinny
potwierdzać okoliczności faktyczne i prawne przytoczone w sprzeciwie.
Do wniosku należy dołączyć ewentualnie pełnomocnictwo do działania w imieniu wnioskodawcy.
Biuro rozpatruje sprzeciw na podstawie art. 21a Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku i § 14 Regulaminu Zarządzania Danymi Krajowego Rejestru Długów Biura
Informacji Gospodarczej S.A.
Biuro nie odsyła przesłanych dokumentów.

.............................................................................
(miejscowość i data)

.............................................................................
czytelny podpis osoby składającej wniosek

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, www.krd.pl, sprzeciwy@krd.pl Wpis 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 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 rozpatrzenia Państwa sprzeciwu przez KRD BIG S.A.
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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