Wyczyść Formularz

„

Zapisz jako

Drukuj

Sprawdź poprawność

ING.Ai)

WNIOSEK O LEASING W ING LEASE (POLSKA) SP. Z O.O.
INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Firma Wnioskodawcy
Adres faktycznego miejsca prowadzenia działalności
NIP

E-mail/ Telefon kontaktowy

- PRZEDMIOT LEASINGU
Rodzaj I marka/ model/ typ

Rok produkcji

Cena sprzedaży netto

Liczba sztuk

O Nowy O Używany O Demo
O PLN O EUR O USD
I

- wybierz -

Nazwa i Adres
NIP

Sprzedawca przedmiotu

Osoba kontaktowa

Telefon/ e-mail

Wpłacona zaliczka (brutto)

O PLN O EUR O USD
O płatność po dostawie O płatność w transzach
O płatność przed dostawą
0 Polska O Kraje EOG O Kraje EOG + kraje byłego ZSRR
O Taxi O Nauka jazdy
O Polska O Adres (dokładny adres używania)

Warunki płatności (nie dot. pojazdów)
Pojazdy
Miejsce używania przedmiotu

Przeznaczenie pojazdu

Maszyny i urządzenia

Czy budynek w którym zlokalizowany
będzie przedmiot został oddany do
użytkowania?

□ Tak

ONie

- WNIOSKOWANE WARUNKI UMOWY
Rodzaj leasingu
Waluta leasingu
Parametry

O Operacyjny O Finansowy O Finansowy VAT marża O zwrotny
OPLN

OEUR

Udział wiosny

% ceny sprzedaży

Wartość końcowa

% ceny sprzedaży

Okres (w miesiącach)

Faktura elektroniczna

Faktura

E-mail do Portalu Klienta:

OTak

ONie

I

Opłata manipulacyjna
Polecenie zapłaty

I

OTak

%
ONie

Niniejszy Wniosek o Leasing nie może być traktowany.jako umowa przedwstępna zgodnie z art. 389 Kodeksu Cywilnego ani jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. ING Lease
udostępnia Wnioskodawcy celem zapoznania się Tabelę Opiat i Prowizji obowiązującą w ING Lease, która znajduje się na stronie http://www.inglease.pl/oplaty_prowizje

- DANE WŁAŚCICIELA/ WSPÓLNIKÓW
Pesel

Imię i nazwisko Właściciela/ Wspólnika

O Wolny
O Wolny
O Wolny
O Wolny

Stan cywilny/ ustrój majątkowy

O Zw. małżeński (wspólność)
O Zw. małżeński (wspólność)
O Zw. małżeński (wspólność)
O Zw. małżeński (wspólność)

O Zw. małżeński (rozdzielność)
O Zw. małżeński (rozdzielność)
O Zw. małżeński (rozdzielność)
O Zw. małżeński (rozdzielność)

- INFORMACJE O FIRMIE WNIOSKODAWCY
Opis prowadzonej działalności (w przypadku kilku
źródeł przychodu podać%), strona www
Liczba pracowników

Rodzaj prowadzonej księgowości

Rozliczenia w walucie EUR za ostatnie 12M

O Książka przychodów i rozchodów O Ryczałt O Karta podatkowa O Pełna księgowość
% przychodów w EUR

• O wpisać znak X w stosownym kwadracie
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I

% kosztów w EUR

ING.Ai)
Poprzedni rok -wybierz-

Dane finansowe w PLN

Bieżący rok (liczba miesięcy)

-wybierz-

Przychód
Koszt
Amortyzacja (jeżeli dotyczy)
Zobowiązania finansowe: firmowe kredyty, pożyczki,
poręczenia (w tym indywidualne kredyty hipoteczne
dot. indywidualnej dział. gosp. i wspólników se.)
1.

- wybierz -

2.

- wybierz -

3.

- wybierz -

4.

- wybierz -

Zobowiązania leasingowe (przedmiot)*
1.

- wybierz -

2.

- wybierz -

3.

- wybierz -

4.

- wybierz -

Data przyznania

Kwota początkowa
w PLN/ waluta

Okres
(liczba m-cy)

Nazwa Banku/Instytucji

Data przyznania

Kwota początkowa
w PLN/ waluta

Okres
(liczba m-cy)

Nazwa Banku/Instytucji

* nie dotyczy zobowiązań leasingowych w ING Lease (Polska)

Główny odbiorca I dostawca firmy**

Odbiorcy

Dostawcy

Okres
współpracy

Nazwa i udział% w sprzedaży
1.

-wybierz-

-wybierz-

2.

-wybierz-

-wybierz-

3.

-wybierz-

-wybierz-

1.

-wybierz-

-wybierz-

2.

-wybierz-

-wybierz-

3.

-wybierz-

-wybierz-

Rok produkcji

Majątek firmowy•• (pojazdy, urządzenia, maszyny, nieruchomości)
1.

-wybierz-

-wybierz-

2.

-wybierz-

-wybierz-

3.

-wybierz-

-wybierz-

4.

-wybierz-

-wybierz-wybierz-

- TERMINOWOŚĆ REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Terminowość regulowania zobowiązań wobec
instytucji finansowych, Skorbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego oraz ZUS w przeciągu
ostatnich 12 miesięcy

O Brak opóźnień O Opóźnienia od 1-30dni O Opóźnienia pow. 30 dni

Czy na Wnioskodawcy ciążą zaległości z tytułu
składek ZUS lub podatkowe?

0Nie

0Tak

Czy w stosunku do Wnioskodawcy prowadzone
są egzekucje administracyjne lub sądowe?

0Nie

□ Tak

Czy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiły
restrukturyzacje zadłużenia w innych instytucjach
finansowych lub umowy o finansowaniu zostały
wypowiedziane?

0Nie

□ Tak
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0Tak

□ Tak
□ Tak
□ Tak
□ Tak
□ Tak

Orientacyjna wartość rynkowa (PLN)

**dotyczy transakcji leasingowej powyżej 150 tys. PLN netto

• O wpisać znak X w stosownym kwadracie

Powiązany
osobowo/ kapitałowo
0Nie
0Nie
0Nie
0Nie
0Nie
0Nie

ING.Ai)
- ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
7.1 Wnioskodawca niniejszym potwierdza i oświadcza, że:
– jest podatnikiem podatku VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004
roku (Dz. U. 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami);
– jest podmiotem ważnie utworzonym oraz istniejącym i prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
– nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające bądź ograniczające uprawnienia osób podpisujących niniejszy Wniosek o Leasing do reprezentowania
Wnioskodawcy;
– nie uległy zmianie dane Wnioskodawcy ujawnione w rejestrze przedsiębiorców CEIDG lub KRS;
– wszystkie dane i informacje podane w związku ze składanym do ING Lease Wnioskiem o Leasing są zgodne z prawdą, a przedstawione dokumenty są
aktualne;
– nie zostało wszczęte ani nie toczy się wobec Wnioskodawcy żadne postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, restrukturyzacyjne lub mediacyjne;
– niezwłoczne przekaże ING Lease (lub zapewni przekazanie) informacji o jakimkolwiek postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub administracyjnym
wszczętym lub które ma zostać wszczęte wobec lub z udziałem Wnioskodawcy, które to postępowanie może mieć istotne znaczenie na działalność i
kondycję ﬁnansową Wnioskodawcy.
7.2 Wnioskodawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się pokryć udokumentowane koszty, poniesione lub do poniesienia w związku
z ewentualną wyceną Przedmiotu Leasingu oraz sporządzeniem Raportu z Wyceny, sprawdzeniem w Rejestrze Zastawów lub w Europejskim Rejestrze
Pojazdów do łącznej maksymalnej kwoty określonej zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji umieszczonej na stronie internetowej http://www.inglease.pl/
oplaty_prowizje Zwrot kosztów wyceny Przedmiotu Leasingu oraz sprawdzenia w Rejestrze Zastawów lub w Europejskim Rejestrze Pojazdów nastąpi
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury od ING Lease. Ponadto Wnioskodawca potwierdza, iż zobowiązanie to jest niezależne od zawarcia
transakcji leasingu.
7.3 Wszelkie oświadczenia, zobowiązania i upoważnienia Wnioskodawcy zawarte powyżej są aktualne w dacie podpisywania niniejszego Wniosku o
Leasing i będą obowiązywać w całym okresie rozpatrywania Wniosku o Leasing aż do daty zakończenia relacji z Wnioskodawcą.
7.4 Wnioskodawca przyjmuję do wiadomości, że ING Lease (Polska) Sp. z o.o. może odmówić zawarcia umowy leasingu bez podania przyczyny.
- PODPIS WNIOSKODAWCY
W imieniu własnym oraz w imieniu wskazanej Firmy podpisuję niniejszy WNIOSEK O LEASING

Data _____ r.

Podpis
Imię i Nazwisko lub pieczątka Imienna
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Podpis
Imię i Nazwisko lub pieczątka Imienna

Pieczątka Wnioskodawcy

Uwaga! Oświadczenie uzupełnia Właściciel oraz każdy Wspólnik S.C. OSOBNO

OŚWIADCZENIE O UDZIELANYCH ZGODACH
Firma
Adres miejsca prowadzenia działalności
NIP
E-mail
Telefon kontaktowy
Imię i Nazwisko
PESEL
Adres zameldowania / Adres zamieszkania
Typ, seria i Nr Dokumentu Tożsamości

1.

Typ: ☐ Dowód osobisty, ☐ Paszport

| seria i nr dokumentu tożsamości właściciela:

ZGODA NA POZYSKIWANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH W ZEWNĘTRZNYCH BAZACH DANYCH, UJAWNIANIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA,
TAJEMNICY BANKOWEJ ORAZ DALSZE UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH I DANYCH OSOBOWYCH



1.1 Upoważniam(y), zgodnie z art. 105 ust. 4a i 4a ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe w zw. z art. 13, art. 18 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9.04.2010r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [2], ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ING Lease”) i/lub ING Finance
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ING Finance”) do pozyskiwania oraz przekazywania dotyczących mnie/Firmy informacji gospodarczych dotyczących
mojego/Firmy wymagalnego zadłużenia lub braku danych o zadłużeniu, w tym informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym od, do lub za pośrednictwem następujących podmiotów: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie („BIG
InfoMonitor”), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie („KBIG”), Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we
Wrocławiu („KRD”), ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie („ERIF”), Biuro Informacji Kredytowej S.A. („BIK”), Związek Banków Polskich („ZBP”),
giełdy wierzytelności: KupDług, długi.info, Verdi.pl, Krajowa Giełda Wierzytelności, oraz inne ogólnodostępne giełdy wierzytelności w celu oceny mojej/Firmy
zdolności kredytowej, analizy ryzyka lub oceny wypłacalności lub wiarygodności lub oceny dokumentów/oświadczeń składanych ING Lease i/lub ING Finance.
Jednocześnie upoważniam ING Lease i/lub ING Finance do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój/Firmy temat do Rejestru
BIG InfoMonitor.



1.2 W imieniu własnym/w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu wyrażam(y) zgodę, aby każda ze spółek należących do Grupy ING [3] mogła
przekazywać wszelkie dane osobowe oraz treść dokumentów transakcyjnych i informacji otrzymanych w związku z zawieranymi transakcjami a także informacji
o terminowości wywiązywania się ze zobowiązań i wysokości tych zobowiązań związanych z przeprowadzanymi transakcjami do ING Banku Śląskiego S.A. i
pozostałych spółek należących do Grupy ING [3]. Jest możliwe, że jeśli cofniesz takie upoważnienie, umowa z ING Lease i/lub ING Finance nie będzie mogła być
wykonywana w całości lub części.



1.3 Upoważniam ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Sokolska 34 (zwanym dalej: „Bank”) wchodzący w skład Grupy ING do przekazania ING Lease
(Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ulica Puławska 2 (dalej „ING Lease”) NIP 526-10-40-337, wpisany do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr
0000043817: danych/informacji dotyczących przez Klienta wnioskującego o zawarcie z ING Lease umowy leasingu, przy czym upoważnienie niniejsze obejmuje: I.
Zgodę na przekazanie ING Lease informacji (danych) zawartych w złożonym przez Klienta (firmę) Wniosku o leasing w ING Lease oraz zgodę na przekazanie ING
Lease oryginału tego Wniosku. II. Zgodę na przekazanie ING Lease informacji (danych) lub dokumentów dotyczących przez Klienta wnioskującego o zawarcie
umowy leasingu, a nie zawartych we Wniosku o leasing w ING Lease. Stopień ryzyka wyznaczony przez Bank w ramach badania ryzyka kredytowego, informacja
o wyniku, dacie wykonania oraz dacie wygaśnięcia badania identyfikacji i akceptacji Klienta przez Bank, informacja o dywersyfikacji odbiorców zgodnie z danymi
posiadanymi przez Bank, ocena współpracy z Bankiem (brak, pozytywna, pozytywna z uwagami, negatywna, brak informacji), określona przez Bank na dzień
złożenia wniosku miesięczna zdolność kredytowa, średniomiesięczne wpływy na rachunek w Banku przez ostatnich sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o
leasing, informacja czy w okresie sześciu miesięcy Bank podjął decyzję dotyczącą wzrostu finansowania klienta, informacja dotycząca zaangażowania kredytowego
w Banku, informacja o ustalonych przez Bank limitach zaangażowania, informacja o terminowości dokonywania płatności, informacja o posiadanych w Banku
aktywach (rozumianych jako suma sald środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, terminowych lokatach
oszczędnościowych prowadzonych w Banku oraz wartości wynikających z produktów inwestycyjnych, ubezpieczeniowych lub innych, oferowanych przez podmioty
Grupy ING3 w Polsce oraz przez inne podmioty współpracujące z Bankiem w tym zakresie, posiadanych w Banku lub nabytych za jego pośrednictwem).III. Zgodę na
przekazanie ING Lease następujących danych osobowych dotyczących Klienta (firmy): imię, nazwisko, PESEL. Upoważnienie obejmuje wyrażenie zgody na
przekazanie ING Lease przez Bank danych/informacji lub dokumentów wskazanych w niniejszym oświadczeniu. Przekazanie danych następuje w celu zbadania
przez ING Lease wniosku o zawarcie przez Klienta (firmę) umowy leasingu, która to umowa, zależnie od weryfikacji ryzyka przez ING Lease, może zostać zawarta
za pośrednictwem Banku. ING Lease jest zobowiązany do zachowania otrzymanych danych/informacji w poufności, za wyjątkiem przypadków, gdy ujawniania
wymagają przepisy prawa, orzeczenie upoważnionego organu (sądu) lub zgody podmiotu/osoby, której dotyczą dane. Bank w imieniu ING Lease na podstawie
ustawy o ochronie danych osobowych informuje, że administratorem danych osobowych z chwilą ich przekazania będzie ING Lease (adres jak wyżej). Dane będą
przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy leasingu, a w razie jej zawarcia w celach związanych z jej wykonywaniem, a następnie w celach
archiwalnych. Dane otrzymane z Banku mogą być udostępnione innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa lub odrębnej zgody udzielonej przez
Klienta (firmę). Dane zostały podane dobrowolnie. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania w przypadku ich niezgodności ze stanem
rzeczywistym. ING Lease nie będzie przetwarzał danych w celach marketingowych, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę. Niniejsze oświadczenie zostało
złożone w postaci elektronicznej i jest utrwalane przez ING Bank Śląski S.A.
Niniejsza zgoda może być odwołana w każdej chwili poprzez przesłanie wypełnionego formularza dostępnego na stronie Banku:
http://www.ingbank.pl/_fileserver/item/1011057 lub w inny uzgodniony sposób.

Wstawienie  w poszczególnym kwadracie oznacza zgodę.
[1] W niniejszym oświadczeniu używa się pojęcia „Firma”, „Klient” lub stosuje się zwrot bezpośredni „moje”, „mi” itp. bez względu na to, jaka jest relacja prawna z ING Lease.
Upoważnienia i zgody dotyczą Klienta, zaś w przypadku oświadczeń i zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób fizycznych – Klientów.
[2] W szczególności: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się je od
dnia 25 maja 2018 r., ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z 16 lipca 2004 r. - Prawo Telekomunikacyjne, ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
[3] Grupa ING - aktualnie, w szczególności następujące podmioty: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ING ABL S.A. z siedzibą w Katowicach, ING Commercial Finance
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), ING Usługi dla Biznesu S.A. z siedzibą w Katowicach oraz ING Finance Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. Lista spółek zależnych od ING Bank Śląski S.A. oraz lista spółek zależnych od ING Lease (Polska) Sp. z o.o. znajduje się na stronie http://www.inglease.pl.

2.

ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZGODA DOTYCZĄCA UBEZPIECZEŃ



2.1 Wyrażam(y) zgodę na przekazywanie za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących informacji
handlowych przez ING Lease (Polska) Sp. z o.o. i/lub ING Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz podmioty z Grupy ING [3], a także - w odniesieniu do Klientów
będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą - na przekazywanie przez te podmioty informacji handlowych za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.



2.2 Wyrażam(y) zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług (w tym dotyczących składania ofert ubezpieczenia) od WTW
Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 34 a, 02-672 Warszawa („WTW Services”) i/lub od Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 34 a, 02-672 Warszawa („Willis Towers Watson Polska”), w tym za pomocą wszelkich środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. - Prawo Telekomunikacyjne dla celów marketingu bezpośredniego WTW Services
i/lub Willis Towers Watson Polska (wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość, m.in. poczty
elektronicznej, smartfonów, telefonów, wiadomości SMS/MMS lub innych urządzeń przekazujących dźwięk lub obraz w celu przesyłania informacji handlowych).
Zgoda może być w każdej chwili odwołana, w tym poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej WTW Services i/lub Willis Towers Watson
Polska z dopiskiem „Cofnięcie zgody”.



2.3 Wyrażam(y) zgodę na udostępnianie przez ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ING Lease”) i/lub ING Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(„ING Finance”) podmiotom z Grupy ING [3] oraz przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu produktów lub usług podmiotów z Grupy
ING [3], w tym przedstawiania ofert ich produktów lub usług - bezpośrednio lub za pośrednictwem ING Lease i/lub ING Finance.



2.4 Wyrażam(y) zgodę na udostępnianie przez ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ING Lease”) i/lub ING Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(„ING Finance”) moich danych osobowych WTW Services Sp. z o.o. w celach marketingowych oraz przetwarzanie przez WTW Services Sp. z o.o. moich danych
osobowych w celu przygotowania oraz przedstawienia ofert ubezpieczenia, w tym w związku z zawieranymi z ING Lease /lub ING Finance transakcjami, w zakresie
oferowanych przez WTW Services Sp. z o.o. produktów ubezpieczeniowych i/lub świadczenia usług. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne,
jednak brak zgody uniemożliwi WTW Services przygotowanie i przedstawienie mi oferty ubezpieczenia i/lub świadczenia usług. Zgoda może być w każdej chwili
odwołana w tym poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej WTW Services Sp. z o.o.: pl.odwolywaniezgod@willistowerswatson.com z
dopiskiem „Cofnięcie zgody”.



2.5 Wyrażam(y) zgodę na udostępnianie przez ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ING Lease”) i/lub ING Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(„ING Finance”) moich danych osobowych Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. w celach marketingowych oraz przetwarzanie przez Willis Towers Watson Polska
Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu przygotowania oraz przedstawienia ofert ubezpieczenia, w tym w związku z zawieranymi z ING Lease /lub ING Finance
transakcjami, w zakresie oferowanych przez Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.. produktów ubezpieczeniowych i/lub świadczenia usług. Przyjmuję do
wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. przygotowanie i przedstawienie mi oferty
ubezpieczenia i/lub świadczenia usług. Zgoda może być w każdej chwili odwołana w tym poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej:
pl.odwolywaniezgod@willistowerswatson.com z dopiskiem „Cofnięcie zgody”.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY* (dotyczy wyłącznie Klienta/osoby fizycznej, której dane osobowe ING Lease przetwarza w co najmniej jednym z celów
wskazanych w tej informacji)
*[przetwarzanie danych osobowych jest realizowane na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa [2] i dotyczy tylko Klientów - osób fizycznych, w tym
osób składających wniosek jako wspólnicy spółki cywilnej] [udzielone zgody w tym, dotyczące: informacji gospodarczych, tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji
handlowych są realizowane na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa [2] i dotyczą wszystkich Klientów].
Potwierdzam, że ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa („ING Lease”) i/lub ING Finance Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie („ING Finance”) jako administrator moich danych osobowych podał mi informacje dotyczące m.in. celów, podstaw prawnych, zasad przetwarzania danych
osobowych oraz przysługujących mi praw dotyczących przetwarzania moich danych osobowych, dodatkowo informując mnie, że ich treść jest zgodna z klauzulą
informacyjną obowiązującą w ING Lease /lub ING Finance w dacie podpisania przeze mnie niniejszego oświadczenia, dostępną na stronie ING Lease www.inglease.pl.
Potwierdzam, że zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Oświadczeniu oraz Wniosku o Leasing i/lub Wniosku o Pożyczkę
jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi ING Lease /lub ING Finance rozpoznanie Wniosku o Leasing i/lub Wniosku o Pożyczkę i zawarcie umowy leasing. i/lub
umowy pożyczki.

3.

4.

WAŻNOŚĆ ZGODY. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SPRZECIWU ORAZ WYCOFANIA ZGODY

Mam(y) świadomość, że każda z udzielonych zgód w celach marketingowych obejmuje zarówno informacje handlowe, które będą personalizowane (profilowane), tj.
takie, które w celach marketingowych uwzględniają preferencje i zachowania Klienta lub preferencje znane ING Lease i/lub ING Finance, jak i nieprofilowane.
Każda z udzielonych zgód jest ważna do czasu jej odwołania (wycofania), a jeśli nie zostanie odwołana jest ważna w przyszłości także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
umowy zawartej z ING Lease i/lub ING Finance (chyba że co innego wynika z przepisów prawa lub oświadczenia o wyrażeniu zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych, w tym wobec profilowanych informacji handlowych w celu marketingu
bezpośredniego i/lub odwołania (wycofania) wszystkich lub niektórych powyższych zgód można dokonać w dowolnym momencie, w tym osobiście, w oddziale ING Lease
i/lub ING Finance, listem wysłanym na adres ING Lease i/lub ING Finance lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej bok@inglease.pl
wypełnionego i podpisanego formularza dostępnego na stronie www.inglease.pl z dopiskiem „Cofnięcie zgody” lub w inny uzgodniony sposób oraz, że w przypadku
odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych drogą elektroniczną, w zwrotnym mailu od ING Lease i/lub ING
Finance otrzymam potwierdzenie odwołania danej zgody lub wniesienia sprzeciwu.
Odniesienia do ING Lease dotyczą sytuacji, gdy produkt finansowy jest lub będzie w przyszłości oferowany przez ING Lease (m.in. leasing, pożyczka). Odniesienia do ING
Finance dotyczą sytuacji, gdy produkt jest lub będzie oferowany przez ING Finance (m.in. pożyczka).
Odniesienia do WTW Services dotyczą sytuacji, gdy WTW Services wykonuje lub będzie w przyszłości wykonywać usługi agencyjne. Odniesienia do Willis Towers Watson
Polska dotyczą sytuacji, gdy Willis Towers Watson Polska wykonuje lub będzie w przyszłości wykonywać usługi brokerskie.
Oświadczam(y), że złożone poniżej podpisy obejmują i potwierdzają wszystkie oświadczenia o wyrażaniu zgody lub udzieleniu upoważnienia (zaznaczone zakreślonymi
przeze mnie „polami” wyboru). W przypadku działania poprzez pełnomocnika, składając poniższy podpis pełnomocnik oświadcza, że pełnomocnictwo na podstawie,
którego występuje nie wygasło, nie zostało odwołane ani nie zostało ograniczone:

Data

Dane/pieczęć oraz podpis Klienta/reprezentanta Klienta

