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                                                    WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  

*Potwierdzam, iż podanie przeze mnie adresu email w polu „Email FV” oznacza akceptację stosowania faktur elektronicznych wystawianych w związku z wykonywaniem umowy, o zawarcie której wnioskuję, a także 

akceptuję przesyłanie ich na wskazany w polu „Email FV” adres poczty elektronicznej.  
 

1.1. DANE OSOBOWE REPREZENTANTA WNIOSKODAWCY / WSPÓŁMAŁŻONKA  / PORĘCZYCIELA 
 

REPREZENTANT WNIOSKODAWCY 1 
REPREZENTANT WNIOSKODAWCY 2 / PORĘCZYCIEL / 

WSPÓŁMAŁŻONEK WNIOSKODAWCY (niepotrzebne skreślić) 

Imiona i nazwisko   

Adres zamieszkania  
(nieobowiązkowe dla spółek) 

 

 

 

PESEL / Data 
urodzenia* 

  

Rodzaj, seria i nr 
dokumentu tożsamości   

Data ważności 
dokumentu tożsamości 

  

Obywatelstwo    

Kraj urodzenia   

Stan cywilny 
☐  Pozostaje we wspólnocie majątkowej        ☐ Jest stanu wolnego  

☐  Pozostaje w rozdzielności majątkowej                  

☐  Pozostaje we wspólnocie majątkowej     ☐ Jest stanu wolnego  

☐  Pozostaje w rozdzielności majątkowej                  

* Jeśli nie jest nadany nr PESEL proszę wpisać datę urodzenia  

 W przypadku waluty innej niż PLN, Wnioskodawca powinien uzyskiwać część przychodów we wnioskowanej walucie 
 

Rodzaj zobowiązania Instytucja finansująca Pierwotna kwota Bieżąca kwota 
Okres spłaty od 

(mm/rrrr) 
Okres spłaty do 

(mm/rrrr) 

      

      

      

      

      
 

1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY (lub pieczęć firmowa) NIP  

Nazwa 
 

 

Płatnik VAT 
czynny ☐  Tak           ☐  Nie 

Adres prowadzenia 
działalności 

 

 

Deklaracja 
VAT składana 

 

☐  miesięcznie    ☐  kwartalnie 

Adres korespondencyjny  Rok założenia  

  Przedmiot prowadzonej 
, działalności 

 
Telefon 

kontaktowy 
 

Email FV*  Email  

Forma prowadzonej 
księgowości    ☐ Rolnik indywidualny (wymagany Załącznik Nr 1)         ☐  Ryczałt       ☐  Księga Przychodów i Rozchodów        ☐  Pełna księgowość 

2. INFORMACJE O WNIOSKOWANYM PRZEDMIOCIE I DOSTAWCY    ☐  lub zgodnie z załączoną ofertą Dostawcy 

Dostawca  

Pełna nazwa Przedmiotu 
 

 

Cena netto  Rok produkcji  ☐  Nowy   ☐ Używany - stan licznika mth: 

Cel nabycia ☐   Na potrzeby własne    ☐  świadczenie usług innym podmiotom 

3. WNIOSKOWANE WARUNKI FINANSOWANIA 

Pożyczka:    ☐  zwykła     ☐   europejska                   Leasing:    ☐   operacyjny    ☐  finansowy             Inny:……………………………………………………………………….…………………………………………………… 

Okres finansowania  
w miesiącach 

Opłata wstępna  
(%) 

Wartość końcowa 
(%) 

Waluta* Ubezpieczenie Inne/dodatkowe warunki 

    ☐ wieloletnie    ☐ jednoroczne  

4. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH I ZOBOWIĄZANIACH WNIOSKODAWCY 

4.1. UPROSZCZONY RACHUNEK WYNIKÓW (w PLN), NIE DOTYCZY INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO 

Okres Przychody ogółem Amortyzacja Wynik (zysk/strata) % przychodów w EUR 

Ostatni pełny rok     

 
Ostatnie ………..miesięcy roku bieżącego     
 

4.2. ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY (w PLN) – posiadane kredyty, pożyczki, leasing, gwarancje oraz poręczenia                 ☐   lub zg. z załącznikiem 
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5. OŚWIADCZENIA 
5.1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DODATKOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSKODAWCY / DZIAŁALNOŚCI WPÓŁMAŁŻONKA – NIE DOTYCZY SPÓŁEK 

a. Czy Wnioskodawca  prowadzi dodatkową działalność gospodarczą lub posiada udziały w spółce prawa handlowego? (powyżej 100 tys. PLN przychodów za pełny rok obrotowy)        

      ☐ Tak (wymagany Załącznik nr 2)  ☐ Nie  

b. Czy Współmałżonek Wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą? (jeśli występuje wspólnota majątkowa)                                                                                                   

      ☐ Tak (wymagany Załącznik nr 3)  ☐ Nie 

5.2. ZGODY  

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną 

☐ Tak 

☐ Nie 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (np. email, sms, mms) informacji handlowych dotyczących usług lub produktów BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz 

produktów lub usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BNP Paribas, których wykaz znajduje się na stronie internetowej BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

(https://www.bnpparibas.pl), na podane BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. adresy emailowe lub numery telefonów. 

Niniejsza zgoda obejmuje swoim zakresem również przesyłanie informacji handlowych na zmienione i ujawnione przez Panią/Pana w trakcie współpracy adresy e-mailowe i numery telefonów. 

Zgoda na wykonywanie połączeń telefonicznych 

☐ Tak 

☐ Nie 

 Wyrażam zgodę na wykonywanie przez BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie połączeń telefonicznych dotyczących ofert lub promocji produktów i usług oferowanych przez BNP 

Paribas Lease Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz podmioty z grupy kapitałowej BNP Paribas w Polsce, których wykaz znajduje się na stronie internetowej BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą 

w Warszawie (https://www.bnpparibas.pl). 

Niniejsza zgoda obejmuje swoim zakresem również wykonywanie połączeń telefonicznych na zmienione i ujawnione przez Panią/Pana w trakcie współpracy numery telefonów 

Upoważnienie dla BNP Paribas Bank Polska S.A. do ujawnienia tajemnicy bankowej 

☐ Tak 
☐ Nie 

Działając w imieniu Wnioskodawcy, w trybie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (t.j. Dz.U.2017 poz. 1876) upoważniam BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

do przekazywania BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wszelkich informacji objętych tajemnicą bankową uzyskanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w czasie negocjacji, 

zawierania lub realizacji jakiejkolwiek umowy między Wnioskodawcą a BNP Paribas Bank Polska S.A., na podstawie której BNP Paribas Bank Polska S.A. wykonywał, wykonuje lub będzie wykonywał 

czynności bankowe lub też świadczył, świadczy lub będzie świadczył inne usługi na rzecz Wnioskodawcy.  
Zgoda na przekazanie danych do dystrybutorów ubezpieczeń 

☐ Tak 

☐ Nie 

W przypadku gdy Wnioskodawca wybiera wariant ubezpieczenia inny niż ubezpieczenie we własnym zakresie niezbędne jest wyrażenie niniejszej zgody na przekazywanie przez BNP Paribas Lease Group  

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do agenta ubezpieczeniowego i  brokera ubezpieczeniowego informacji dotyczących Wnioskodawcy wynikających z jego współpracy z BNP Paribas Lease Group  sp. z o.o. 

niezbędnych do opracowania oferty ubezpieczeniowej na rzecz Wnioskodawcy, w tym danych osobowych dotyczących Wnioskodawcy lub przekazanych przez Wnioskodawcę. Agentem ubezpieczeniowym 

opracowującym ofertę ubezpieczeniową jest WTW Services Sp. z o. o. zarejestrowana pod numerem KRS: 0000054842, natomiast brokerem odpowiedzialnym za obsługę ubezpieczeń jest Willis Towers 

Watson Polska Sp. z o. o. zarejestrowana pod numerem KRS: 0000054804. 

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o dobrowolności udzielenia wszystkich powyższych zgód oraz możliwości ich odwołania w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. 

5.3 PEŁNOMOCNICTWA WNIOSKODAWCY – OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ / WSPÓŁMAŁŻONKA / PORĘCZYCIELA / REPREZENTANTÓW Sp. JAWNEJ,  Sp. CYWILNEJ 

 Jako odpowiednio Wnioskodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / Współmałżonek Wnioskodawcy/ Poręczyciel niniejszym udzielam/y spółce pod firmą BNP Paribas Lease 

Group  Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie pełnomocnictwa do:  

☐ Tak 

☐ Nie 

wyrażenia w moim imieniu zgody na przekazanie przez BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) w celu 

pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących mnie jako przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie jako osoby fizycznej – konsumenta, przetwarzanych w Biurze Informacji 

Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez BNP 

Paribas Lease Group sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym 

oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. 

☐ Tak 

☐ Nie 

upoważnienia w moim imieniu BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji 

gospodarczych o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i 

wymianie danych gospodarczych (t.j.Dz.U.2014 poz.1015 z późn. zm.). 

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o dobrowolności udzielenia powyższych zgód oraz upoważnień złożonych w moim imieniu przez BNP Paribas Lease Group  Sp. z o.o.  oraz możliwości ich 

odwołania w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. BNP Paribas Lease Group  Sp. z o.o. może być adresatem oświadczeń 

złożonych na podstawie niniejszego pełnomocnictwa. W ramach powyższych umocowań BNP Paribas Lease Group  Sp. z o.o.  jest uprawniona do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

5.4. PEŁNOMOCNICTWA WNIOSKODAWCY – OSOBY PRAWNEJ, W TYM SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ /SPÓŁKI OSOBOWEJ / SPÓŁKI CYWILNEJ 

  Jako Wnioskodawca niniejszym udzielam/y spółce pod firmą BNP Paribas Lease Group  Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie pełnomocnictwa do:  

☐ Tak 

☐ Nie 

wystąpienia przez BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedziba w Warszawie w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących 

Wnioskodawcy przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. 

danych przekazanych przez BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania 

kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. 

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o dobrowolności udzielenia powyższych zgód złożonych w moim imieniu przez BNP Paribas Lease Group  Sp. z o.o.  oraz możliwości ich odwołania w 

każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. BNP Paribas Lease Group  Sp. z o.o. może być adresatem oświadczeń złożonych na 

podstawie niniejszego pełnomocnictwa. W ramach powyższych umocowań BNP Paribas Lease Group  Sp. z o.o.  jest uprawniona do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

6. PODPIS WNIOSKODAWCY / WSPÓŁMAŁŻONKA  / PORĘCZYCIELA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Data i miejscowość Czytelny podpis Reprezentanta Wnioskodawcy 1  
Czytelny podpis Reprezentanta Wnioskodawcy 2 

Współmałżonka/ Poręczyciela 
 

7. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O FINANSOWANIE - NIE DOTYCZY SPÓŁEK 

☐ Załącznik 1 (działalność rolnicza) ☐ Załącznik 2 (dodatkowa pozarolnicza działalność Wnioskodawcy)  ☐ Załącznik 3 (pozarolnicza działalność Współmałżonka Wnioskodawcy 
 

 

8. CZĘŚĆ DLA FINANSUJĄCEGO - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY I UDZIELENIU UPOWAŻNIEŃ 
Działając na podstawie umocowania ujętego w pkt 5.3 i/lub 5.4 powyżej, jako dalszy Pełnomocnik Mocodawcy(ów) (tj. podmiotów lub osób, które złożyły swój podpis w sekcji 6. powyżej) ustanowiony 

przez BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym: 

ZGODA I UPOWAŻNIENIE DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ / WSPÓŁMAŁŻONKA / PORĘCZYCIELA / REPREZENTANTÓW SP. JAWNEJ, SP. CYWILNEJ 

☐ Tak 

☐ Nie   
Wyrażam zgodę na przekazanie przez BNP Paribas Lease Group sp. z o.o.  do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, 

w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących Mocodawcy jako przedsiębiorcy, a także dotyczących Mocodawcy jako osoby fizycznej – konsumenta, przetwarzanych w Biurze Informacji 

Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie  w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych osobowych Mocodawcy przekazanych przez 

BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom 

kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przez Mocodawcę zgody. 

☐ Tak 

☐ Nie 

Na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j.Dz.U.2014 poz.1015 z późn. zm.) upoważniam BNP Paribas 

Lease Group sp. z o.o. do wystąpienia, bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji 

gospodarczych dotyczących zobowiązań Mocodawcy.   

ZGODA DLA OSOBY PRAWNEJ, W TYM SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ /SPÓŁKI OSOBOWEJ / SPÓŁKI CYWILNEJ 

☐ Tak 

☐ Nie 

Wyrażam zgodę wystąpienie przez BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedziba w Warszawie w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową 

dotyczących Mocodawcy przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji 

Kredytowej S.A. danych przekazanych przez BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do 

udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przez Mocodawcę zgody. 

 

 

 

 

 

 

Data i miejscowość Czytelny podpis przedstawiciela Finansującego 
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Prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie marketingu bezpośredniego 
Z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów, BNP Paribas Lease Group sp. z o.o. jest uprawniona w ramach marketingu bezpośredniego do oferowania Pani/Panu produktów lub usług własnych oraz 

dostarczanych przez podmioty z grupy kapitałowej BNP Paribas, zarówno w okresie obowiązywania umowy, o zawarcie której Pani/Pan występuje, jak również po jej wygaśnięciu, a także w przypadku gdy umowa nie 

została zawarta. Wnioskodawca oświadcza, że został poinformowany o prawie wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, 

w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

Klauzule informacyjne 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. („Administrator”)  z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. 

Suwak 3.   

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

• podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem, w tym badania zdolności do spłaty finansowania i analizy ryzyka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO) 

• realizacji umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność Administratora, w tym zwłaszcza związanych z zapobieganiem praniu 

brudnych pieniędzy oraz przestrzeganiem przepisów dotyczących sankcji i embarg (art. 6 ust. 1 lit.  c RODO) 

• profilowania w związku z tworzeniem modeli statystycznych, w celu poprawy zarządzania ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

• dochodzenia i obrony przed ewentualnymi  roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  

• spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora w trakcie wykonywania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

• marketingu i promocji produktów spółek z grupy kapitałowej BNP Paribas  wskazanych na stronie: https://www.bnpparibas.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

• administracji wewnętrznej Administratora, w tym utrzymania infrastruktury IT, analizy portfela kredytowego, archiwizacji dokumentacji, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym na profilowaniu, Pani/Pana danych osobowych.  

4. W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/Pana kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do: Biura Informacji Kredytowej S.A. (w ramach wyrażonej zgody), podmiotów z grupy kapitałowej BNP Paribas 

wskazanych na stronie https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce , podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Administratora, w tym dokonujących ubezpieczenia i rejestracji finansowanego przedmiotu, dokonujących wysyłki faktur na wskazany 

przez Panią/Pana adres korespondencyjny, prowadzących windykację wierzytelności wynikających z zawartych z Administratorem umów, dokonujących czynności w ramach organizowanych przez Administratora akcji 

marketingowych oraz badających poziom satysfakcji z oferowanych przez Administratora usług, archiwizujących dokumentację kliencką na zlecenie Administratora, prowadzących obsługę prawną Administratora oraz 

wykonujących czynności  w ramach przeprowadzanych audytów i świadczonych usług doradztwa finansowego. 

6. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z Administratorem, a po ustaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w 

której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), 

ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało 

brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator. Dane dla celów marketingowych podawane są dobrowolnie. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.  

11. Podane dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu dokonania oceny zdolności do spłaty finansowania na potrzeby zawarcia umowy z Administratorem. Ocena ta dokonywana jest na podstawie 

danych przedstawionych na wniosku oraz informacji uzyskanych przez Administratora z innych źródeł (np. Biura Informacji Kredytowej S.A.) w oparciu o zestaw reguł i algorytmów stosowanych przez Administratora w celu 

badania zdolności kredytowej.  Decyzja wydana na tej podstawie determinuje to, czy może dojść do zawarcia umowy z Administratorem. 

12. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: iodo@corp.bnpparibas.com. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.: 
Wyrażenie  przez Panią/Pana zgody, oznacza,  że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”): 

• w celu udostępnienia przez BIK do BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących 

tajemnicę bankową,  dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub 

• w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy [dane dot. umowy] 

Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:  

1. Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK) 

2. Dane kontaktowe: 
Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, 

z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych 

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach: 

• oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/.Pana zgoda; 

• statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług 

wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.  

• w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, 

polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami. 

4. Kategorie przetwarzanych danych: 
BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: 

• dane identyfikujące osobę w tym: nazwa działalności, PESEL/NIP/REGON, imiona i nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, informacje o prowadzonej 

działalności gospodarczej; 

• dane adresowe i teleadresowe, 

• dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia przyczyny 

wygaśnięcia zobowiązania, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych. 

5. Źródło pochodzenia danych: 
BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy. 

6. Okres przez który dane będą przetwarzane: 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK: 

• dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w 

razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 

lata od jego przekazania; 

• dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie; 

• dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych 
7. Odbiorcy danych: 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania 

kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów 

Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług 

informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK. 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą: 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. 

do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu 

administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 


