
1. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470). upoważniam AASA Polska S.A. z siedzibą w

Warszawie (01-209), przy ul. Hrubieszowskiej 2, NIP: 5252528111, REGON: 146017266, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411939 do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji

Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji
gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

2.Upoważniam Aasa Polska S.A. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 
w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro

Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Aasa Polska S.A. w odpowiedzi na złożone zapytanie
informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i

analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez
Aasa Polska S.A. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie 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 innym
podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

3.Upoważniam Aasa Polska S.A.  do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie
moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy,
w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro

Informacji Kredytowej, w tym udostępnianie Aasa Polska S.A. informacji mnie dotyczących, w tym
stanowiących tajemnicę bankową do Aasa Polska S.A dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny
zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Aasa Polska S.A.

umowy  po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych
osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Aasa Polska S.A.

umowy, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i
analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych 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 innym

podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

4. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470) upoważniam AASA Polska S.A. do pozyskania z
Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biura

Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji
Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych i ponadto udzielam
Aasa Polska S.A. umocowania do złożenia w moim imieniu, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnienia do dokonania mojej wiarygodności płatniczej i oceny

zdolności kredytowej.

5. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 470) i wymianie danych gospodarczych upoważniam Aasa Polska S.A. do wystąpienia
do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków,

zwanego dalej KBIG, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz
upoważniam KIBG do ujawienia Aasa Polska S.A. tych informacji oraz dotyczących mnie informacji z

centralnych zbiorów danych. 

6.Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji
gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470), udzielam zgody na rzecz Aasa Polska S.A. na przekazanie do
Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków,

informacji gospodarczych o wywiązaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w



chwili udzielania zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą
umową zawartą z Aasa Polska S.A.

7. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 470) upoważniam Aasa Polska S.A. do wystąpienia do ERIF Biuro Informacji

Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 

8. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 470) upoważniam Aasa Polska S.A. do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura

Informacji Gospodarczej S.A. o ujawienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) 
o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na

zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

Udzielenie powyższego upoważnienia jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy jego udzielenia AASA
Polska S.A. na podstawie przepisów prawa może odmówić zawarcia umowy lub zaproponować zawarcie

umowy na warunkach mniej korzystnych dla konsumenta.


