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Ja, niżej podpisany(a), działając na podstawie 24 ust. 1 i art.64 ustawy z dnia
9
kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych
gospodarczych, upoważniam SKOK do wystąpienia do biura informacji gospodarczej:
Krajowy Rejestr Długów SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21,
Europejski Rejestr Informacji Finansowych Biuro Informacji Gospodarczych SA z
siedzibą w Warszawie, ul. Ludna 2 oraz - za pośrednictwem Biura Informacji
Kredytowej SA – InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Modzelewskiego 77A o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących moich zobowiązań.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rzeszowską SKOK
w celach związanych z działalnością SKOK, w tym w celach marketingowych, jak
również na przekazywanie tych danych podmiotom współpracującym ze SKOK przy
wykonywaniu czynności związanych z jego działalnością. Administratorem moich
danych osobowych jest Rzeszowska SKOK z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zamenhoffa 3.
Podanie tych danych jest dobrowolne. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi
prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 1997r Nr 133, poz.833).
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Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na skserowanie mojego dokumentu tożsamości w
celach dowodowych i przechowywanie kserokopii w aktach SKOK.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na skserowanie mojego dokumentu tożsamości w
celach dowodowych i przechowywanie kserokopii w aktach SKOK.

________________________

________________________

Miejscowość i data

________________________
Podpis poręczyciela

Miejscowość i data

________________________
Podpis poręczyciela

_______________________

_______________________

Podpis pracownika SKOK

Podpis pracownika SKOK

