O WIADCZENIE
1. Niniejszym wyra am/y zgod

2.

3.

4.

5.

6.

na wł czenie moich/naszych danych osobowych, do zbioru danych
przetwarzanych przez BETAD – LEASING Sp. z o.o. w Rzeszowie, 35 – 113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza
64 („BETAD – LEASING Sp. z o.o.”) w zwi zku z ubieganiem si o leasing (lub inne produkty finansowe),
a nast pnie w zwi zku z ewentualn realizacj umowy leasingowej na warunkach okre lonych w ustawie
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Dane s zbierane dla celu analizy ryzyka oraz oceny zdolno ci do zawarcia umowy leasingu,
przekazywane s dobrowolnie, przysługuje nam prawo wgl du do danych oraz do
dania ich
poprawienia w przypadku niezgodno ci ze stanem faktycznym. Dane osobowe mog by przekazywane
wył cznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przeze mnie/nas
upowa nionym.
Wyra am/y tak e zgod dla BETAD – LEASING Sp. z o.o. a tak e: Podkarpackiego Banku
Spółdzielczego, Nadsa skiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu, Banku
Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie, Powiatowego Banku Spółdzielczego w
Lubaczowie, Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej do wyst pienia
do biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzib w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta BIK, celem
pozyskania informacji stanowi cych tajemnice bankow dotycz cych mojego/naszego zadłu enia wobec
banków lub instytucji upowa nionych do udzielania kredytów, lub o braku danych o zadłu eniu.
Wyra am/y tak e zgod na gromadzenie, przetwarzanie i udost pnianie naszych danych przez: Biuro
Informacji Kredytowej S.A. z siedzib w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta BIK, Budynek Adgar Plaza, ul.
Post pu 17A, 02-676 Warszawa („Biuro Informacji Kredytowej S.A.”), Zwi zek Banków Polskich
z siedzib w Warszawie, ul. L. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, („Zwi zek Banków Polskich”),
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzib we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej
21, 51-214 Wrocław („Krajowy Rejestr Długów”), InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
z siedzib w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa („InfoMonitor”), Bank Polskiej
Spółdzielczo ci S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, Podkarpacki Bank
Spółdzielczy 38 – 500 Sanok, ul. Mickiewicza 7, Nadsa ski Bank Spółdzielczy 37 – 450 Stalowa Wola,
ul. Okulickiego 56C, Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, 39 – 400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 12, Bank
Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie,
ul. Rynek 28, 37-630 Lubaczów, Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzib w Krakowie, ul. Rynek
Kleparski 8, 31-150 Kraków oraz Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej, ul. Ko ciuszki 22, 36-100
Kolbuszowa przekazanych przez BETAD – LEASING Sp. z o.o. w Rzeszowie a dotycz cych mnie/nas
informacji oraz zapyta banków, stanowi cych tajemnic bankow , w tym b d cych danymi osobowymi,
powstałymi lub przekazanymi w zwi zku ze zło eniem przeze mnie/nas wniosku o zawarcie umowy
leasingu.
Upowa niam/y tak e do wyst pienia i uzyskania przez BETAD – LEASING Sp. z o.o. a tak e:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Nadsa ski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, Bank
Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tarnowie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie,
Krakowski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej informacji stanowi cych tajemnic
bankow , obejmuj cych moje/nasze dane osobowe oraz informacje o moich/naszych zobowi zaniach
wynikaj cych z czynno ci bankowych, w tym dane o wynikaj cym z nich zadłu eniu, uzyskanych przez
Krajowy Rejestr Długów oraz InfoMonitor od innych banków lub od Biura Informacji Kredytowej S.A. i
Zwi zku Banków Polskich.
Jednocze nie upowa niam/y Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Zwi zek Banków Polskich do
udost pnienia Krajowemu Rejestrowi Długów oraz InfoMonitorowi, z zasobów informacyjnych tych
instytucji danych gospodarczych, stanowi cych tajemnic bankow , dotycz cych mojego zadłu enia
wobec banków lub instytucji upowa nionych do udzielania kredytów, lub o braku danych o zadłu eniu.
Niniejszym upowa niam/y BETAD – LEASING Sp. z o.o. a tak e: Podkarpacki Bank Spółdzielczy,
Nadsa ski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w
Krakowie Oddział w Tarnowie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Krakowski Bank
Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej do sprawdzenia wszystkich podanych przeze mnie/nas
informacji, zawartych w niniejszym Wniosku i stanowi cych moje/nasze dane osobowe, w tym informacje
o moich/naszych dochodach i zobowi zaniach oraz do ujawnienia informacji stanowi cych tajemnic
bankow w zakresie niezb dnym do tej weryfikacji.
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