
Dane za przedostatni rok kalendarzowy (2010)

Dane za ostatni pełny rok kalendarzowy (2011)

Dane za rok bieżący (2012)

(nazwa / nr rejest., nr seryjny)

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 02. 101. 926 
późn. zm.) osoby podpisujące wniosek wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych 
w zbiorze danych prowadzonym przez GRENKELEASING Sp. z o.o. oraz przekazanie ich wszelkim podmiotom 
działającym na zlecenie GRENKELEASING Sp. z o.o. w kraju i za granicą, w tym współpracującej 
z GRENKELEASING Sp. z o.o. firmie GRENKELEASING AG z siedzibą w Niemczech oraz bankom i instytucjom
finansującym działalność GRENKELEASING Sp. z o.o oraz przetwarzanie ich w celu wywiązania się z zawartej
umowy, a także we wszelkich celach związanych z realizacją i obsługą umowy leasingu, w celach statystycznych,
marketingowych i w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów GRENKELEASING Sp. z o.o. i w/w firm. 
Zgoda niniejsza obejmuje także przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, pod 
warunkiem, że nie zmieni się cel ich przetwarzania. Jednocześnie osoby podpisujące wniosek potwierdzają, 
że zostały poinformowane przez GRENKELEASING Sp. z o.o. o dobrowolności podania danych osobowych oraz 
prawie dostępu do treści tych danych i ich poprawiania, jak również wyrażają zgodę na przesyłanie przez 
GRENKELEASING Sp. z o.o. informacji handlowych na wskazany przez nie adres e-mail.

2. Osoby podpisujące niniejszy wniosek na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a[1], 4a[2] ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), w imieniu Wnioskodawcy upoważniają 
GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa A. Baraniaka 88D do wystąpienia za 
pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie o numerze KRS 
0000201192 („BIG InfoMonitor”) o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej SA i Związku Banków 
Polskich danych dotyczących wymagalnego zadłużenia Wnioskodawcy wobec banków lub instytucji 
upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych
o takim zadłużeniu.

Data, podpisy zgodnie z regułami reprezentacji,
 pieczątka Wnioskodawcy

Form. 01/11/01-2012.07.01

Ja, (imię i nazwisko):                      , 

adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto):                          

                     ,

PESEL                  , seria i nr dokumentu tożsamości
na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych (Dz. U.  Nr 81, poz. 530), w związku z art. 105 ust. 4a, 4a[1], 4a[2] Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), niniejszym upoważniam GRENKELEASING 
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa A. Baraniaka 88D do wystąpienia do:

Data

Upoważnienie

1) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie o numerze KRS 0000201192 
(„BIG InfoMonitor”) o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach oraz o udostępnienie za 
pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA i Związku Banków Polskich danych dotyczących mojego 
wymagalnego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczającego

 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych w takim zakresie;
2) Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu o numerze KRS  

0000169851 oraz Krajowego Rejestru Długów Leasingowych z siedzibą we Wrocławiu o udostępnienie informacji
 gospodarczych o moich zobowiązaniach, w zakresie i trybie określonym w ustawie;
3) Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą w Warszawie o numerze KRS 0000182408 

(„ERIF”) o udostępnienie informacji gospodarczych, o moich zobowiązaniach w zakresie i trybie określonym 
 w ustawie. 
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