
Wzór upoważnienia do pobrania Raportu specjalnego o konsumencie 

 

 

Informacje Jawne 

Informacja dla podmiotu, który wnioskuje do BIG InfoMonitor o ujawnienie danych  
Jest to treść wzorcowego upoważnienia konsumenta. Wymagamy go, gdy składasz do nas wniosek o pozyskanie i ujawnienie informacji 
gospodarczych z naszego Rejestru oraz danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. 

Informacja dla konsumenta, który udziela upoważnienia 
Wypełnij i podpisz upoważnienie, jeśli zgadzasz się, aby podmiot, któremu chcesz udzielić poniższego upoważnienia uzyskał na Twój temat informacje 
gospodarcze z Rejestru BIG InfoMonitor oraz dane gospodarcze z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Taka weryfikacja ma 
na celu sprawdzenie Twojej wiarygodności płatniczej. Wykreślenie konkretnej zgody powoduje brak możliwości pozyskania informacji czy danych. 

 
 

Dane konsumenta 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  
Numer i seria 
dokumentu tożsamości 

 PESEL  

wpisujesz datę urodzenia, jeśli jesteś obcokrajowcem,  
który nie ma nr. PESEL 

nie wpisujesz nr. PESEL, jeśli jesteś 
obcokrajowcem i nie nadano Ci takiego 
numeru 

 

UPOWAŻNIENIE  

 

Ja  

imię i nazwisko konsumenta 

upoważniam: Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. ul. ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2. 35-061 Rzeszów 

 nazwa i adres podmiotu, którego upoważniam do uzyskania informacji na mój temat z BIG InfoMonitor S.A. 

 

do pozyskania: 

a) z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a 
(BIG InfoMonitor)  

• informacji gospodarczych, które mnie dotyczą, oraz  

• informacji o zapytaniach złożonych na mój temat w ostatnich 12 miesiącach oraz 
b) z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) – za pośrednictwem BIG InfoMonitor  

• danych gospodarczych, w tym m.in. oceny punktowej (scoringu), w zakresie niezbędnym do dokonania oceny 
wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. 

 

 
 

Data i podpis konsumenta 

 

Podstawa prawna:  

Art. 24 ust. 1, art. 27 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Ustawa o BIG). 

Art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe w związku z art. 13 Ustawy o BIG. 

 
 



Wzór upoważnienia do pobrania Raportu specjalnego o konsumencie 

 

 

Informacje Jawne 

 

Informacja dla konsumenta 
 

   

1. Administratorami Twoich danych 
osobowych są: 

 
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 

Podmiot, który upoważniłeś 

BIG InfoMonitor 
S.A. 

Biuro Informacji 
Kredytowej S.A. 

Związek 
Banków 
Polskich 

2. Z administratorami możesz się 
skontaktować pisemnie pod adresem 
ich siedziby lub e-mailowo: 

 
sekretariat@pfr-podkarpackie.pl 

 
info@big.pl info@bik.pl kontakt@zbp.pl 

3. Administratorzy wyznaczyli inspektorów 
ochrony danych, z którymi możesz się 
skontaktować pisemnie pod adresem 
siedziby administratora lub e-mailowo: 

mmajba@pfr-podkarpackie.pl 
 
 

iod@big.pl  iod@bik.pl  iod@zbp.pl  

4. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw z tym związanych. 

5. Administratorzy 
będą 
przetwarzać 
Twoje  dane w 
określonych 
celach: 

Podmiot, któremu 
udzieliłeś upoważnienia, 
aby:  
- weryfikować jakość 
danych; 
- pozyskać informacje 
gospodarcze, dane 
gospodarcze, informacje o 
zapytaniach lub 
weryfikować wiarygodność 
płatniczą. Będzie to robić 
na podstawie Twojego 
upoważnienia. 

BIG InfoMonitor, aby: 
- udostępnić informacje gospodarcze lub weryfikować 
jakość danych na zlecenie podmiotu, któremu udzieliłeś 
upoważnienia – będzie w ten sposób realizować swój 
uzasadniony interes jako administratora danych (jest to 
podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych); 
- udostępnić informacje o zapytaniach – będzie to robić na 
podstawie Twojej zgody (jest to podstawa przetwarzania 
Twoich danych osobowych); 
- prowadzić Rejestr Zapytań i w ten sposób realizować 
obowiązek określony w art. 27 Ustawy o BIG. 

BIK i ZBP, aby  
udostępnić dane 
gospodarcze – będzie w 
ten sposób realizować 
swój uzasadniony interes 
jako administratora 
danych (jest to podstawa 
przetwarzania Twoich 
danych osobowych). 

6. Podmiot, któremu udzieliłeś upoważnienia, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Twoje: imię, nazwisko, datę urodzenia lub numer PESEL, 
numer i serię dokumentu tożsamości. 

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być firmy, które obsługują systemy teleinformatyczne lub świadczą inne usługi IT na rzecz 
podmiotu, któremu udzieliłeś upoważnienia, BIG InfoMonitor, BIK lub ZBP. Uzyskują je one w zakresie niezbędnym do tego, aby realizować cele, 
w jakich przetwarzają te dane. 

8. Masz prawo: 
a) dostępu do swoich danych,  
b) żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
c) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony 

interes administratora, 
d) wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,  
e) przenosić swoje dane osobowe – w zakresie, w jakim administrator przetwarza je na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji zawartej 

z Tobą umowy. Gdy chcesz przenieść dane, administrator przekazuje Ci je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać je innemu administratorowi danych. Prawo do przenoszenia danych nie 
dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotu, któremu udzieliłeś upoważnienia,  

f) wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. 
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Wzór upoważnienia do pobrania Raportu specjalnego o firmie 

 

 

 
Informacje Jawne 

Informacja dla podmiotu, który wnioskuje do BIG InfoMonitor o ujawnienie danych  
Jest to treść wzorcowego upoważnienia firmy. Wymagamy go, gdy składasz do nas wniosek o ujawnienie danych gospodarczych z Biura Informacji 
Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. 

Informacja dla firmy, która udziela upoważnienia  
Należy wypełnić, podpisać i przybić pieczęć na upoważnieniu, jeśli zgadzają się Państwo, aby podmiot, któremu chcą Państwo udzielić poniższego 
upoważnienia, uzyskał na temat Państwa firmy dane gospodarcze z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Taka weryfikacja ma 
na celu sprawdzenie wiarygodności płatniczej Państwa firmy. Wykreślenie konkretnej zgody powoduje brak możliwości pozyskania informacji czy 
danych. 

 
 

 

UPOWAŻNIENIE  

Firma  

nazwa Państwa firmy 

upoważnia: Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. ul. ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2. 35-061 Rzeszów 

 nazwa i adres podmiotu, który wnioskuje do BIG InfoMonitor S.A. o ujawnienie danych 

 

do pozyskania: 

a) z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a 
(BIG InfoMonitor)  

• informacji o zapytaniach złożonych na temat mojej firmy w ostatnich 12 miesiącach oraz 
b) z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) - za pośrednictwem BIG InfoMonitor 

• danych gospodarczych w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka 
kredytowego. 

 
 

Data i podpis  

 

Podstawa prawna:  

Art. 27 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Ustawa o 
BIG). 

Art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe w związku z art. 13 Ustawy o BIG. 

 

 

Dane Państwa firmy 

Nazwa  

NIP  REGON  



Wzór upoważnienia do pobrania Raportu specjalnego o firmie 

 

 

 
Informacje Jawne 

 

Informacja przeznaczona dla: 
- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą* 
- osób reprezentujących firmę** 

1. Administratorami Państwa danych 
osobowych są*/**: 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z 
o.o. 

Dane podmiotu, któremu Państwa 
firma udzieliła upoważnienia 

BIG InfoMonitor 
S.A. 

Biuro Informacji 
Kredytowej S.A. 

Związek Banków 
Polskich 

2. Z administratorami można się skontaktować 
pisemnie pod adresem ich siedziby lub  
e-mailowo*/**: sekretariat@pfr-podkarpackie.pl 

info@big.pl info@bik.pl  kontakt@zbp.pl  

3. Administratorzy wyznaczyli inspektorów 
ochrony danych, z którymi można się 
skontaktować pisemnie pod adresem 
siedziby administratora lub e-mailowo*/**: mmajba@pfr-podkarpackie.pl 

iod@big.pl iod@bik.pl  iod@zbp.pl  

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw z tym związanych.*/** 

5. Administratorzy 
będą 
przetwarzać 
Państwa dane 
w określonych 
celach: 

Podmiot, któremu udzielono 
upoważnienia, aby:  
- weryfikować Państwa 
uprawnienia do podpisania 
upoważnienia w imieniu firmy - 
będzie w ten sposób realizować 
swój uzasadniony interes jako 
administratora danych**; 
- pozyskać informacje gospodarcze, 
dane gospodarcze, informacje o 
zapytaniach lub weryfikować 
wiarygodność płatniczą. Będzie to 
robić na podstawie Państwa 
upoważnienia.  
 

BIG InfoMonitor, aby: 
- udostępnić informacje gospodarcze lub weryfikować jakość 
danych na zlecenie podmiotu, któremu udzielono upoważnienia 
– będzie w ten sposób realizować swój uzasadniony interes jako 
administratora danych (jest to podstawa przetwarzania 
Państwa danych osobowych); 
- udostępnić informacje o zapytaniach – będzie to robić na 
podstawie Państwa zgody (jest to podstawa przetwarzania 
Państwa danych osobowych); 
- prowadzić Rejestr Zapytań i w ten sposób realizować 
obowiązek określony w art. 27 Ustawy o BIG; 
- weryfikować Państwa uprawnienia do podpisania 
upoważnienia w imieniu firmy - będzie w ten sposób realizować 
swój uzasadniony interes jako administratora danych.** 
 

BIK i ZBP, aby  
udostępnić dane 
gospodarcze – 
będzie w ten 
sposób realizować 
swój uzasadniony 
interes jako 
administratora 
danych (jest to 
podstawa 
przetwarzania 
Państwa danych 
osobowych).* 

6. Podmiot, któremu udzielono upoważnienia, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Państwa dane osobowe w zakresie: nazwa firmy*/imię i 
nazwisko**, NIP*, REGON*. 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy, które obsługują systemy teleinformatyczne lub świadczą inne usługi IT na rzecz podmiotu, 
któremu udzielono upoważnienia, BIG InfoMonitor, BIK lub ZBP. Uzyskują je one w zakresie niezbędnym do tego, aby realizować cele, w jakich 
przetwarzają te dane.*/** 

8. Macie Państwo prawo: 
a) dostępu do swoich danych*/**,  
b) żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania*/**, 
c) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

administratora*/**, 
d) wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem*,  
e) przenosić swoje dane osobowe – w zakresie, w jakim administrator przetwarza je na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji zawartej 

z Państwem umowy. Gdy chcecie Państwo przenieść dane, administrator przekazuje je Państwu w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać je innemu administratorowi danych. Prawo do 
przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotu, któremu udzielono upoważnienia *,  

f) wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych.*/** 
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