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Załącznik Nr 1 do Wniosku o Cesję– Upoważnienie do sprawdzenia w bazach
(wypełnia osoba fizyczna – która zgodnie z regulacjami ING LP podlega weryfikacji w bazach dłużników BIG)

Zakres upoważnienia
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL

Data urodzenia

Dokument tożsamości (rodzaj, nr i seria)

Telefon kontaktowy

Firma przedsiębiorcy (jeśli dotyczy)
Siedziba i adres firmy
NIP

REGON

Prosimy wypełnić literami drukowanymi
Dane osobowe oraz zgoda na przekazywanie dokumentów i informacji:
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ING Lease moich danych osobowych zebranych w związku ze złożeniem Wniosku o Leasing przez Wnioskodawcę
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (dalej jako „Ustawa”) w celach wskazanych
w pkt. 2 poniżej. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 2,
02-566 Warszawa. Podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny i przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do danych,
ich poprawiania oraz wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach
przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku braku akceptacji Wniosku o Leasing przez ING Lease, moje dane zostaną
zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
2) Moje dane osobowe mogą być przekazywane przez ING Lease podmiotom z Grupy ING, w tym ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ING ABL Polska
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 podmiotom współpracującym z ING Lease i będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i wykonaniem
umowy leasingu.
3) Moje dane osobowe są chronione przez ING Lease przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty
oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne.
4) ING Lease może ujawniać treść dokumentów i informacji otrzymanych od Wnioskodawcy w związku z Wnioskiem o leasing i umową leasingu (w tym informacji
poufnych) podmiotom z Grupy ING, bankom finansującym działalność ING Lease oraz podmiotom współpracującym z ING Lease w ramach prowadzonej przez
niego działalności gospodarczej (doradcy podatkowi, prawni, ubezpieczyciele, brokerzy ubezpieczeniowi, audytorzy, w tym podmioty świadczące usługi na
zasadzie outsourcingu itp.). ING Lease zobowiąże podmioty współpracujące (w łączących ING Lease i podmioty współpracujące umowach) do zachowania w
poufności powierzonych im informacji poufnych otrzymanych od Wnioskodawcy. Zarówno ING Lease, jak i Wnioskodawca traktować będzie jako poufne
informacje na temat przedsiębiorstwa drugiej strony, które druga strona wyraźnie oznaczy jako poufne.
Ponadto niniejszym upoważniam, ING Lease do pozyskiwania lub przekazywania informacji gospodarczych oraz danych gospodarczych mnie dotyczących zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym również zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. 2010 Nr 81, poz. 530) w tym od, do lub za pośrednictwem następujących podmiotów: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą
w Warszawie, adres ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa („BIG InfoMonitor”), Biuro Informacji Kredytowej S.A. („BIK”), Związek Banków Polskich („ZBP”), Krajowy
Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław („KRD”), Rejestr Dłużników ERIF Biura
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa („ERIF”), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w
Krakowie adres: ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków („KBIG”).
Jednocześnie niniejszym upoważniam, ING Lease do przekazywania informacji o terminowości wywiązywania się ze zobowiązań i wysokości tych zobowiązań
uzyskanych od BIG InfoMonitor S.A., BIK, KRD, ERIF, KBIG oraz informacji o terminowości wywiązywania się ze zobowiązań związanych z umowami leasingowym
zawartymi z ING Lease i wysokości tych zobowiązań, podmiotom z Grupy ING a w szczególności do ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ING Commercial
Finance Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Usługi dla Biznesu S.A. z siedzibą w Katowicach, ING ABL Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, ING Bank N.V. z
siedzibą w Amsterdamie, Holandia.

Miejscowość i data: ……………………………………….………………

………………………………….……………………
(czytelne imię i nazwisko oraz podpis)

