WNIOSEK NA UŻYCZENIE POJAZDU
Informacje o aktualnym leasingobiorcy:
Nazwa firmy /Imię i Nazwisko:
NIP:
Nr rejestracyjny pojazdu:
Nr umowy leasingowej

Informacje o biorącym do używania:
Nazwa firmy / Imię i Nazwisko:
NIP:
Nr telefonu:
Adres mailowy:
Z kim rozmawiamy o użyczeniu pojazdu:

□ klient □ małżonek □ pracownik firmy □ inny

Imię i nazwisko:

INFORMACJE DODATKOWE:
Sposób użyczenia:

□ odpłatne □

nieodpłatne

Czy pojazd będzie jeździł do krajów nienależących do UE (Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia):

□

TAK

□ NIE

Relacja leasingobiorca - biorący do używania:

□ rodzina □

□ współpracownik □ obcy □ inny (należy wskazać jakie) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zwyżka ubezpieczeniowa: □ nauka jazdy □ rekwizyty □ wypożyczalnia □ taxi □ wyścigi samochodowe i konkursy
□ przesyłki kurierskie □ przewóz materiałów niebezpiecznych □ najem krótko/długoterminowy
Adres zameldowania: □ mieszkanie/dom własny □ mieszkanie wynajmowane □ u rodziców □ inne(należy wskazać jakie): _ _ _ _ _ _ _ _
znajomy

Adres:
W przypadku nieruchomości własnej nr księgi wieczystej (KW):
Adres zamieszkania: (podać jeżeli gdzie indziej niż zameldowanie)

□ dom/mieszkanie własnościowe □ mieszkanie wynajmowane

□ inne (należy wskazać jakie): _ _ _ _ _ _ _ _
Adres:
W przypadku nieruchomości własnej nr księgi wieczystej (KW):
Siedziba Firmy:

□ biuro wynajmowane □ biuro własne □biuro w domu/mieszkaniu

Adres:

Oświadczam, że wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.), na
przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych, promocyjnych oraz związanych z prowadzoną działalnością przez Leasing Polski Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 72. Przedmiotowa zgoda obejmuję również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel
przetwarzania. Zostałem/am/ poinformowany/a/, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści zebranych
danych oraz ich poprawiania.
Upoważniam spółkę Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72, do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.

_________

_________

(data*)
(czytelny podpis biorącego do używania)
*Data podpisania wniosku na użyczenie pojazdu i wyrażenia zgody na weryfikację i przetwarzanie danych
Leasing Polski Sp. z o.o.

80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 72
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Rejestrowy
KRS 0000196543 NIP 585-13-71-265 Regon 192486930
Kapitał zakładowy 27 846 000,00 PLN

tel. 58 5555 666
fax. 58 5555 661
info@lp24.pl
www.lp24.pl
Wersja: 29.08.2017

Na podstawie

art. 105 ust. 4A i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U. 2002 r. nr 72 poz. 665 z późń. zm.) w związku z art. 13
ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530.). W imieniu (dane
przedsiębiorcy) upoważniam Leasing Polski Sp. z o.o. w Gdańsku do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od
co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych
o takim zadłużeniu.
 Oświadczam, że wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn.
zm.), na otrzymywanie na podany adres e-mail od Leasing Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 72 informacji handlowych dotyczących usług i
produktów oferowanych przez Leasing Polski Sp. z o.o.
Oświadczam, że wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), na
używanie przez Leasing Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 72 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego.
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.
530) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późń. zm.) w związku z art. 13
ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530) niniejszym upoważniam
Leasing Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-298, ul. Budowlanych 72 do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Modzelewskiego 77(BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych
gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub
instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
Wyrażam zgodę na przekazanie przez Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72, 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
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ( dane 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 Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72 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 upoważnionym na podstawie
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Wyrażam zgodę na wystąpienie przez Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72 do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie w celu pozyskania informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących ( dane przedsiębiorcy) 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
przekazanych przez Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72 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 upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.



Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72 do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie informacji dotyczących zobowiązania (dane przedsiębiorcy) wynikającego z zawartej z Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72
umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania
w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów,
instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Niniejsza zgoda obejmuje również
udostępnianie Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72 przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji, w tym stanowiących tajemnice
bankową dotyczących (dane przedsiębiorcy), przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w
trakcie obowiązywania zawartej z Leasing Polski Sp. z o.o. z/s w Gdańsku, ul. Budowlanych 72 umowy.
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych
zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie.
Wymienione w treści powyższych oświadczeń sformułowanie dane przedsiębiorcy dotyczy danych mojego przedsiębiorstwa:

Nazwa

NIP

Wymienione w treści powyższych oświadczeń dane mojej osoby dotyczą:
Imię

Nazwisko

PESEL

_________

Seria i numer dowodu
osobistego

_________

(data*)
(czytelny podpis biorącego do używania)
*Data podpisania wniosku na użyczenie pojazdu i wyrażenia zgody na weryfikację i przetwarzanie danych
Leasing Polski Sp. z o.o.

80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 72
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Rejestrowy
KRS 0000196543 NIP 585-13-71-265 Regon 192486930
Kapitał zakładowy 27 846 000,00 PLN

tel. 58 5555 666
fax. 58 5555 661
info@lp24.pl
www.lp24.pl
Wersja: 29.08.2017

KLAUZULA INFORMACYJNA

Leasing Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Budowlanych 72 informuje, że w zakresie, w
jakim jest to niezbędne do podjęcia działań koniecznych do realizacji użyczenia przedmiotu
leasingu, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych
przez Leasing Polski Sp. z o.o. oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa
uprawnień i obowiązków Leasing Polski Sp. z o.o. w tym określonych w Ustawie z dnia 12 maja
2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011r. Nr 126.poz. 715) oraz obowiązków
archiwalnych, podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Leasing Polski Sp.
z o.o. oraz mogą być przekazywane na podstawie Pani/Pana zgody – do Biura Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, a także do
innych podmiotów wskazanych w stosownej zgodzie.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Podanie przez Panią/Pana dane osobowe będą, w przypadku wyrażenia stosownej zgody,
przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Zygmunta Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo
bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo
bankowe, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo
żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w
art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Leasing Polski Sp. z o.o.
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