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WNIOSEK O RAPORT BIK

2. ADRES DO KORESPONDENCJI

Ulica, numer domu i lokalu 

Kod pocztowy

Miejscowość (kraj)

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Imię 

Nazwisko

PESEL / Data urodzenia (*)

Typ dokumentu tożsamości

Seria i numer dokumentu tożsamości 

Data wydania dokumentu tożsamości

 Termin ważności dokumentu tożsamości

(*) data urodzenia podawana przez osoby bez nadanego PESEL

3. DANE DO KONTAKTU*

Nr telefonu komórkowego 

Adres e-mail

(*) dane opcjonalne

ZAMÓWIENIE

Produkt Raport BIK Cena 39.00 PLN

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin udostępniania Raportu BIK.(*)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych 
oraz na przekazywanie mi propozycji zawarcia umowy przy użyciu telefonu zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 243).

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej, w tym na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej, 
przez: Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz podmioty współpracujące lub pozostające w Grupie Kapitałowej BIK: BIG 
InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych  
oraz na przekazywanie mi propozycji zawarcia umowy przy użyciu telefonu zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne  
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 243).

(*) oświadczenie obowiązkowe
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Administratorem Państwa danych  osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,  
02-679 Warszawa (BIK).

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klientów BIK S.A., 02-679 Warszawa,  
ul. Z. Modzelewskiego 77A). 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 Klientów BIK S.A., 02-679 Warszawa, ul. Z.Modzelewskiego 77A). Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

1. realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy (w tym działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, 
identyfikacją i weryfikacją Państwa tożsamości) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych 
jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (uzasadnionym interesem administratora jest 
prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług) – art. 6 ust.1 lit f) – RODO;

3. marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących: Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie lub pozostających w Grupie 
Kapitałowej BIK: BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda;

4. wykonywania ciążących na BIK obowiązków prawnych polegających m.in. na wystawianiu i przechowywaniu faktur oraz dokumentów księgowych, 
udzielaniu odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania danych jest  
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez BIK przez następujące okresy:

1. w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy oraz dla celów wykonania umowy do momentu zakończenia świadczenia usług,  
a następnie w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń;

2. dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora przez okres świadczenia usług lub do czasu wniesienia przez Państwa 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych;

3. w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących lub podmiotów z Grupy BIK do momentu wycofania zgody.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie w celu prowadzenia marketingu produktów i usług BIG 
InfoMonitor S.A., na podstawie Państwa zgody. Państwa dane mogą być przekazywane Związkowi Banków Polskich z siedzibą w Warszawie – w celu 
sprawdzenia, czy Państwa dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych, a także organowi administracji publicznej 
prowadzącemu Rejestr Dowodów Osobistych w celu potwierdzenia poprawności danych dotyczących dowodu osobistego, które zostały podane przez 
Państwa podczas procesu rejestracji w Portalu BIK. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, doradczych, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przysługuje Państwu prawo do:

1. żądania od BIK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią;
3. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klientów BIK 
telefonicznie lub poprzez formularz kontaktu dostępny na Portalu BIK;

4. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – prawo do przenoszenia 
danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 
się do odczytu maszynowego,

5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie Państwa danych osobowych zawartych w formularzu, jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez BIK usługi polegających  
na udostępnieniu Raportu zgodnie z Regulaminem udostępniania Raportu BIK. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości 
świadczenia przez BIK ww. usługi. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Administratorem danych osobowych w zakresie dostępu do informacji gospodarczej jest Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Powyższe dane  
są przetwarzane w celu realizacji zadań biura informacji gospodarczej.

Potwierdzenie zawarcia umowy o dostarczenie produktu/uruchomienie usługi oznacza udzielenie BIK pełnomocnictwa do występowania wobec BIG IM 
z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych (Dz.U.2019.681 z późniejszymi zmianami) Informujemy, że administratorem danych osobowych stanowiących informację 
gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 w/ w Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, jak również danych 
osobowych klientów przetwarzanych na potrzeby złożenia i rozpatrzenia wniosku o dostęp do danych  stanowiących informację gospodarczą jest  
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
– Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000201192 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego 
Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 10.550.000,00 złotych, opłaconym w całości, NIP 526-274-43-07, REGON 015625240 (dalej jako: „Biuro 
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.”).

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail info@big.pl lub pisemnie (adres siedziby Administratora). Wyznaczono inspektora ochrony 
danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby Administratora) lub iod@big.pl. Z inspektorem 
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Biuro Informacji Kredytowej S.A.       
ul. Z. Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa 
tel. +48 22 348 44 44, e-mail: kontakt@bik.pl 

NIP: 951-17-78-633; KRS nr 0000110015  
 Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS       

Kapitał zakładowy 15.550.000 zł opłacony w całości

Miejscowość, data Czytelny podpis klienta Pieczęć oraz czytelny podpis 
przyjmującego wniosek

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

Dane osobowe przetwarzane są przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w celu realizacji zadań biura informacji gospodarczej, zgodnie z ustawą 
z dnia z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, w tym w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku 
o dostęp do danych stanowiących informację gospodarczą, jak również w celu przechowywania i udostępnienia tych danych. Przetwarzanie Państwa danych 
osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów skorzystania z usług  Biura Informacji  Gospodarczej InfoMonitor S.A., w tym w szczególności 
w celu złożenia i rozpatrzenia wniosku o dostęp do danych stanowiących informację gospodarczą, jak również dla celów uzyskania dostępu do danych 
stanowiących informację gospodarczą. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

BIG InfoMonitor przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres do korespondencji, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu 
tożsamości.

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 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 Wierzyciela. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


