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WNIOSEK LEASINGOWY
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DLA WNIOSKÓW DO KWOTY 10 000 ZŁ NETTO PROSZĘ WYPEŁNIĆ POLA 1-3 I 6 -9

DANE REJESTROWE WNIOSKODAWCY

Własność

Siedziba firmy

Najem

Od kiedy siedziba firmy jest pod wskazanym adresem

/

/

Pełna nazwa firmy, adres siedziby lub pieczątka firmowa

Data rozpoczęcia działalności

/

/

Tel.

Liczba pracowników (umowa o pracę)

www

E-mail

Liczba pracowników (inne formy zatrudnienia)

Branża, opis działalności

KRS / inny rejestr

NIP

ADRES DO KORESPONDENCJI (WSKAZAĆ JEDYNIE, GDY ADRES TEN JEST INNY NIŻ POWYŻEJ)

3

4

Kod pocztowy

Ulica

Miasto

DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY (PODPISUJĄCE WNIOSEK)
Imię i nazwisko

PESEL

Dow. osob. seria i nr

Imię i nazwisko

PESEL

Dow. osob. seria i nr

Imię i nazwisko

PESEL

Dow. osob. seria i nr

ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO-PRAWNE
Zaległości podatkowe

nie

tak

Kwota

Zaległości wobec ZUS-u

nie

tak

Kwota

Czy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne?

nie

tak

Kwota

DLA WNIOSKÓW DO KWOTY 30 000 ZŁ NETTO PROSZĘ WYPEŁNIĆ POLA 1- 4 I 6-9

INFORMACJE FINANSOWE
WNIOSKODAWCA

PRZYCHODY / WYNIK
DANE ZA ROK

Pełna nazwa firmy, adres siedziby lub pieczątka firmowa

PRZYCHÓD

WYNIK NETTO W ZŁ

2016

zysk

strata

2017

zysk

strata

zysk

strata

2018
od

do

KWOTA ZYSKU / STRATY

POSIADANE NIERUCHOMOŚCI
OPIS (NAZWA)

ADRES

WARTOŚĆ RYNKOWA

HIPOTEKA OBCIĄŻONA

WŁASNOŚĆ

nie

tak

firmy

prywatna

nie

tak

firmy

prywatna

ŚRODKI TRANSPORTU, MASZYNY I URZĄDZENIA
OPIS (NAZWA)

ROK PRODUKCJI

WARTOŚĆ RYNKOWA

OBCIĄŻENIA

WŁASNOŚĆ

nie

tak

firmy

prywatna

nie

tak

firmy

prywatna
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Adresat
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INNE ZOBOWIĄZANIA (KREDYTY, LEASING, POŻYCZKI, INNE)
TYP

5

OPIS

kredyt

leasing

inne

kredyt

leasing

inne

nie

tak Stan na dzień

KIEDY UDZIELONY (mies., rok)

KWOTA DO SPŁATY

TERMIN SPŁATY (mies., rok)

DLA WNIOSKÓW NA KWOTĘ POWYŻEJ 30 000 ZŁ NETTO PROSZĘ WYPEŁNIĆ POLA 1-9

INFORMACJE DODATKOWE
PORĘCZENIA UDZIELONE INNYM PODMIOTOM
Dłużnik

Rodzaj zobowiązania

Forma zabezpieczenia

Wysokość zadłużenia

Termin spłaty (mies., rok)

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Stan na dzień

Kwota zobowiązań ogółem

Ostateczny termin zapłaty

Liczba wierzycieli

W tym zobowiązania przeterminowane

Kwota należności ogółem

Ostateczny termin zapłaty

Liczba dłużników

W tym należności przeterminowane

DANE FINANSOWE (KWOTA W TYS. ZŁ)
DATA

DATA

A. AKTYWA TRWAŁE

A. KAPITAŁ WŁASNY ŁĄCZNIE

RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY

KAPITAŁ PODSTAWOWY

B. AKTYWA OBROTOWE

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

ZAPASY

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

ŚRODKI PIENIĘŻNE

SUMA AKTYWA / PASYWA

AMORTYZACJA

ZYSK ZE SPRZEDAŻY

DATA

OŚWIADCZENIA I PODPISY
wniosku ii załączonych
Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie / nas w niniejszym Wniosku
załączonych do
do niego
niego dokumentach
dokumentach są
są zgodne
zgodne zz prawdą
prawdą i jestem / jesteśmy świadomy / świadomi
wynikającej
składania nieprawdziwych
informacji. ze składania nieprawdziwych informacji.
iodpowiedzialności
jestem świadomy /karnej
jesteśmy
świadomizeodpowiedzialności
karnej, wynikającej

Imię i nazwisko (wielkimi literami)

Data

X
Podpisy zgodnie z regułą reprezentacji

Pieczątka Wnioskodawcy
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OŚWIADCZENIA I ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest GRENKELEASING Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa. A. Baraniaka 88 (dalej: GRENKE). Pani / Pana dane będą
przetwarzane przez GRENKE w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy leasingu. Przysługuje Pani / Panu prawo wglądu w swoje dane oraz
możliwość ich poprawiania. W zakresie udzielonych zgód przysługuje Pani / Panu prawo do ich cofnięcia w każdym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do zawarcia i realizacji ww. umowy. Więcej informacji na temat uprawnień i przetwarzania Pani / Pana danych osobowych dostępne jest w Informacji o danych
osobowych, stanowiącej Załącznik do niniejszego Wniosku.
✔

Oświadczam, że zapoznałam / em się z Informacją o danych osobowych i akceptuję jej warunki.

Ponadto wyrażam zgodę na:
przetwarzanie moich danych w celach marketingu własnych produktów lub usług GRENKE;
przetwarzanie moich danych w celach marketingu produktów lub usług GC FAKTORING POLSKA Sp. z o. o.;
przesyłanie informacji handlowych przez GRENKE drogą elektroniczną (via SMS, via e-mail);
marketing bezpośredni drogą telefoniczną, dokonywany przez GRENKE pod wskazany przeze mnie numer telefonu;
udostępnienie moich danych spółce GC FAKTORING POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu w celach marketingowych (w tym samym zakresie, w jakim na podstawie
dodatkowych zgód uprawnienie do przetwarzania danych w celach marketingowych otrzymała spółka GRENKELEASING Sp. z o.o. Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę
na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz prowadzenie marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną).

X

Imię i nazwisko (wielkimi literami)

Data

8

Podpisy zgodnie z regułą reprezentacji

Pieczątka Wnioskodawcy

WERYFIKACJA WNIOSKODAWCY – PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAWDZENIA W BIG INFOMONITOR, KRD, ERIF
Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a' Ustawy Prawo bankowe w związku z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, niniejszym udzielam GRENKELEASING Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu bezterminowego pełnomocnictwa do składania w imieniu Wnioskodawcy, za pośrednictwem: BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie – w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz w Związku Banków Polskich, Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, a także Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnień do udostępniania danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w
zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich GRENKELEASING Sp. z o.o. przez ww. podmioty. Informacje na temat przetwarzania i uprawnień dotyczących danych osobowych dostępne są w Informacji o danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszego Wniosku.

X Podpis Wnioskodawcy

Data

WERYFIKACJA OSÓB FIZYCZNYCH
(jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnicy spółek cywilnych, poręczyciele – osoby fizyczne).
Pełnomocnictwo do sprawdzenia w BIG InfoMonitor, KRD, ERIF.
Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

PESEL

PESEL

Dow. osob. seria i nr
Stan cywilny	

Dow. osob. seria i nr
wolny
współmałżonek – rozdzielność majątkowa
współmałżonek – wspólność majątkowa

Stan cywilny	

wolny
współmałżonek – rozdzielność majątkowa
współmałżonek – wspólność majątkowa

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a
i 4a' Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w związku z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, niniejszym udzielam GRENKELEASING Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu bezterminowego pełnomocnictwa do składania w moim imieniu za pośrednictwem:
BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie – w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich, Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a także Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnień do udostępniania danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie
niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, w tym oceny punktowej (scoring), celem ujawnienia ich GRENKELEASING Sp. z o.o.
przez ww. podmioty. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również pozyskanie z wyżej wymienionych instytucji dotyczących mnie informacji gospodarczych. Informacje na temat
przetwarzania i uprawnień dotyczących danych osobowych dostępne są w Informacji o danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszego Wniosku.

Data

X Podpis

Data

X Podpis
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INFORMACJA O DANYCH
OSOBOWYCH – KLIENT
Niniejsza Informacja o danych osobowych zawiera
informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych przez GRENKELEASING sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu. Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich
starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych
osobowych podczas ich przetwarzania. GRENKELEASING
sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie
danych osobowych. Poprzez „dane osobowe” rozumiemy
wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację
osoby w pośredni lub bezpośredni sposób. W celu
zapewnienia przejrzystości poniższego dokumentu dla
określenia Pani/Pana jako osoby, która udostępnia dane
i udziela ewentualnych zgód na przetwarzanie danych,
zastosowano pojęcie: „Klient”. W przypadku, w którym
Klient nie występuje sam z wnioskiem leasingowym
i sam nie zawiera umowy leasingu, a reprezentuje osobę
prawną taka osoba prawna, określana jest dalej jako:
„Kontrahent”. Używane poniżej zaś pojęcie „Umowa”
oznacza umowę leasingu zawartą z Klientem lub
Kontrahentem. Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski
dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie
na adres e-mail: ochronadanych@grenke.pl.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest
GRENKELEASING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Abpa A. Baraniaka 88, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000175740, REGON: 634495137, NIP: 7822275815
(dalej: GRENKE, Administrator). Z Administratorem
można się skontaktować drogą elektroniczną pod
adresem e-mail ochronadanych@grenke.pl.
2. Administrator danych osobowych informuje, że
wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez osobę ich udzielającą są zgodne z wymogami art. 6
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
(dalej: RODO).

f.

Dane finansowe o Kliencie;

g.

Dane z oficjalnych źródeł rejestrowych
i baz przedsiębiorców;

h.

Adres IP.

1. GRENKE informuje, że podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest
konieczne do realizacji Umowy.
2. Obowiązek przetwarzania przez GRENKE danych
takich jak: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia,
obywatelstwo, adres i dane dokumentu tożsamości
wynikają z obowiązującego prawa, w tym z ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, która nakłada na GRENKE obowiązek
identyfikacji i weryfikacji Klienta w oparciu o dokument
tożsamości, przed zawarciem transakcji biznesowej.
Jeśli wymagane informacje i dokumenty nie zostaną
udostępnione GRENKE, podjęcie i kontynuowanie
współpracy z Klientem będzie niemożliwe.
3. Wyrażenie przez Klienta dodatkowych (fakultatywnych)
zgód jest dobrowolne i nie jest konieczne do
realizacji Umowy.

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
h.1. GRENKE przetwarza dane osobowe Klienta,
realizując poniższe cele:

Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, data
i miejsce urodzenia i narodowość, numer i seria
dokumentu tożsamości, numer PESEL, nazwa
firmy, REGON, NIP);

b.

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail);

c.

Dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu);

d.

Dane o zobowiązaniach publicznoprawnych;

e.

Dane dotyczące stanu cywilnego w przypadku,
gdy Klient jest osobą fizyczną lub wspólnikiem
spółki cywilnej;

w celach marketingowych na podstawie
dodatkowych zgód, w zakresie marketingu
produktów i usług GRENKE (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Klienta
zgody;

i.

w celach marketingowych na podstawie
dodatkowych zgód, w zakresie marketingu
produktów i usług GC FAKTORING POLSKA sp.
z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) –
do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;

j.

w celu marketingu bezpośredniego drogą
telefoniczną na podstawie dodatkowej zgody
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu
cofnięcia przez Klienta zgody;

k.

w celu przekazywania informacji handlowych drogą
elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody
(via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
a RODO) – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;

l.

w celu udostępnienia danych Klienta spółce GC
FAKTORING POLSKA sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu w celach marketingowych –
do czasu cofnięcia przez Klienta zgody;

h.2. Dodatkowo, w przypadku udzielenia przez
Klienta lub Kontrahenta pełnomocnictwa do składania
upoważnień niezbędnych do pozyskania informacji
gospodarczych lub danych gospodarczych potrzebnych
do weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie
art. 105 ust. 4a i 4a’ Ustawy Prawo bankowe w związku
z art. 13 lub art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych GRENKE przetwarza dane
w celu jego realizacji, co stanowi uzasadniony interes
administratorów danych, będący podstawą przetwarzania
danych osobowych Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) – do czasu cofnięcia pełnomocnictwa.

a.

w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas
ofertowania i negocjacji warunków Umowy;

b.

w celu realizacji Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. b RODO) – na czas realizacji Umowy;

c.

w celu obciążenia Klienta lub Kontrahenta
kosztami ubezpieczenia przedmiotu leasingu
i likwidacji szkody, zgodnie z Umową (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji
Umowy i likwidacji szkody;

d.

na okoliczność prowadzenia ewentualnych sporów
dotyczących roszczeń wynikających
z Umowy, co jest prawnie uzasadnionym
interesem Administratora (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu
przedawnienia tych roszczeń lub do chwili
prawomocnego zakończenia danego sporu
sądowego i egzekucyjneg;

1. GRENKE informuje, że Klientowi przysługuje:

w celach statystycznych i archiwalnych, co jest
prawnie uzasadnionym interesem GRENKE
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –
w terminie 6 lat od momentu ostatniego zdarzenia
uzasadniającego przechowywanie dokumentacji
związanej z Umową:

a.

Klient cofnął zgodę na ich przetwarzanie;

b.

Klient wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności
uprawniające do dalszego przetwarzania danych,
o których mowa w pkt 1.6. lit. a);

c.

dane osobowe Klienta nie są przetwarzane
zgodnie z prawem;

d.

dane osobowe Klienta nie są już niezbędne do
celów, w których zostały zebrane bądź też w inny
sposób przetworzone;

e.

dane osobowe muszą zostać usunięte
w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub
w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

e.

2. GRENKE przetwarza poniższe kategorie danych
osobowych:
a.

h.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH
PRZETWARZANIA
1. GRENKE pozyskuje i przetwarza dane osobowe
w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim
zostały pozyskane.

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu
zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu;

f.

g.

w celu wypełniania obowiązków prawnych
Administratora, w tym podatkowych oraz
związanych z zapobieganiem oszustwom
i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. c RODO) – do czasu ustania tych obowiązków;
w celu marketingu własnych produktów lub
usług GRENKE (marketing bezpośredni), co jest
prawnie uzasadnionym interesem Administratora

UPRAWNIENIA KLIENTA
1.1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez
kontakt z GRENKE na wskazany w niniejszym regulaminie
adres e-mail;
1.2. prawo do sprostowania niekompletnych lub
niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;
1.3. prawo do usunięcia danych, jeżeli:

1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Klient:
a.

kwestionuje prawidłowość swoich danych
osobowych – na okres pozwalający sprawdzić ich
prawdziwość;

b.

wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych –
do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie GRENKE są nadrzędne wobec
podstaw sprzeciwu;

c.

d.

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient
sprzeciwił się usunięciu danych osobowych,
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym
momencie wobec przetwarzania danych osobowych
w poniższych przypadkach:

b.

2. Administratorami danych osobowych Klienta
na podstawie udzielonych ww. Pełnomocnictw są
poniższe podmioty (dalej: Administratorzy Baz):
a.

Administrator nie potrzebuje już danych
osobowych do celów przetwarzania, a są one
potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;

1.5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20
RODO;

a.

Prawo bankowe w związku z art. 13 lub art. 24 ust.
1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, a także osób uprawnionych
do reprezentacji Klienta będącego osobą prawną.

z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
Klienta – wobec przetwarzania, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez GRENKE, skutecznego, o ile nie występują
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania;
w związku z przetwarzaniem jego danych
osobowych w celu marketingu bezpośredniego;

1.7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Klient dokonuje cofnięcia zgody poprzez
wysłanie informacji na adres e-mail:
ochronadanych@grenke.pl.
Czynności dokonane przez GRENKE na podstawie
zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;
1.8. prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy prawa.
2. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

ODBIORCY DANYCH
1. GRENKE AG z siedzibą w Baden-Baden, Niemcy
w związku z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu;
2. GC FAKTORING POLSKA sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu (dalej: GC FAKTORING), na podstawie
uzyskanej dodatkowej zgody, o ile została udzielona.
3. GRENKE może ponadto udostępniać dane
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których GRENKE
korzysta przy przetwarzaniu danych, którzy przetwarzają
dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami
GRENKE.
4. GRENKE każdego powierzenia lub udostępnienia
danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami
przepisów o ochronie danych osobowych,
w szczególności RODO.

DODATKOWE INFORMACJE DLA KLIENTÓW
1. Informacje o administratorach danych osobowych
oraz celach przetwarzania danych zawarte w tej części
są przeznaczone tylko dla Klientów, tj. osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników
spółek cywilnych, którzy udzielili pełnomocnictwa
(dalej: Pełnomocnictwo) do składania upoważnień
(dalej: Upoważnienie) niezbędnych do pozyskania
informacji gospodarczych lub danych gospodarczych
na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a’ ustawy

BIG InfoMonitor S.A.
•

Adres e-mail do Administratora: info@big.pl;

•

Adres e-mail do wyznaczonego Inspektora
ochrony danych, z którym można się
kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych: iod@big.pl;

b.

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

•

Adres e-mail do Administratora: info@bik.pl;

•

Adres e-mail do wyznaczonego Inspektora
ochrony danych, z którym można się
kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych: iod@bik.pl;

c.

Związek Banków Polskich

•

Adres e-mail do Administratora: kontakt@zbp.pl;

•

Adres e-mail do wyznaczonego Inspektora
ochrony danych, z którym można się
kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych: iod@zbp.pl;

d.

ERIF BIG S.A.

e.

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.

3. Administratorzy Baz przetwarzają dane w celu
ewentualnej weryfikacji poprawności udzielenia
upoważnienia niezbędnego do udostępnienia informacji
gospodarczych lub danych gospodarczych, co stanowi
uzasadniony interes Administratorów Baz, będący
podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Administratorzy Baz przetwarzają dane osobowe
Klienta w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL (lub data
urodzenia), numer dokumentu tożsamości.
5. GRENKE jest uprawniona w imieniu Klienta do
odebrania klauzuli informacyjnej znajdującej się na
upoważnieniu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW
TRZECICH LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
GRENKE nie przekazuje danych poza teren Unii
Europejskiej.

ZMIANA INFORMACJI O DANYCH
OSOBOWYCH
Zasady określone w niniejszej Informacji mogą
ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klient zostanie
poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści
Informacji o danych osobowych na stronie
internetowej www.grenkeleasing.pl.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH
OSOBOWYCH
1. Jeśli Klient dowiedział się o produktach i usługach
GRENKE od pośrednika (podmiot pośredniczący
w nawiązaniu współpracy z GRENKE lub pośredniczący
w zawarciu przez Klienta lub Kontrahenta Umowy)
(dalej: Pośrednik) lub Partnera (dostawca przedmiotu

leasingu, w tym sklep internetowy, dalej: pojedynczo:
Partner) i wyraził mu zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, w tym na ich udostępnienie GRENKE w celu
zapoznania się z ofertą GRENKE i/lub w celu zawarcia
Umowy, to źródłem pozyskanych danych osobowych
Klienta przez GRENKE jest ten Pośrednik lub Partner.
2. Jeśli Klient udzielił GC FAKTORING zgody na
udostępnienie danych osobowych GRENKE w celu
przekazania przez nią swojej oferty i/lub w celu zawarcia
z GRENKE Umowy, to źródłem pozyskanych danych
osobowych jest GC FAKTORING.

