Karta wymogów informacyjnych
podmiotu dokonującego transakcji ze Spółkami Leasingowymi BZ WBK
(BZ WBK Leasing S.A. oraz BZ WBK Lease S.A.)

Numer umowy

Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pól w oparciu o aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji:
Dane wymagane
Aktualne dane podmiotu dokonującego transakcji
Nazwa/imię i nazwisko:
Adres siedziby/zameldowania:
(miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer)
Adres korespondencyjny:
(miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer)
NIP
REGON
Kraj zarejestrowania działalności
Kraj/kraje prowadzenia działalności
Przedmiot/rodzaj prowadzonej działalności
Prosimy o wskazanie osoby / osób upowaŜnionych do reprezentowania podmiotu dokonującego transakcji (w przypadku
jednoosobowej działalności gospodarczej - dane przedsiębiorcy lub osoby upowaŜnionej do reprezentowania przedsiębiorcy)
Dane wymagane

Dane Reprezentanta 1

Dane Reprezentanta 2

Imię i nazwisko
Obywatelstwo
Kraj urodzenia
Adres zamieszkania:
(kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer)
PESEL (data urodzenia w przypadku
braku PESEL)
Rodzaj, seria, numer dokumentu toŜsamości
Dokument potwierdzający upowaŜnienie do
reprezentowania
podmiotu
dokonującego
transakcji (odpis z właściwego rejestru/ewidencji
pełnomocnictwo, inne)
Oświadczam, Ŝe powyŜsze dane zgodne są ze stanem faktycznym.
PowyŜsze dane są niezbędne do zarejestrowania transakcji, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. 2010 Nr 46, poz. 276 t.j. z późn. zm.).
WyraŜam zgodę na przetwarzanie przez Spółki Leasingowe BZ WBK danych osobowych w celu podjęcia działań umoŜliwiających przyprowadzenie wnioskowanej transakcji.
1
WyraŜam zgodę na przekazywanie przez Spółki Leasingowe BZ WBK moich danych osobowych podmiotom z Grupy Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podmiotom
współpracującym ze Spółkami Leasingowymi BZ WBK na podstawie stałych umów o współpracy (dotyczy osób świadczących stałe usługi pośrednictwa, w szczególności
doradców leasingowych oraz przedstawicieli handlowych), a takŜe na umieszczanie danych osobowych w bazach adresowych ww. podmiotów (zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz.U.2002 nr 101 poz. 926 t.j. z późn. zm.).
UpowaŜniam ww. pomioty do wykorzystywania tych danych w celach reklamowych i marketingowych oraz do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej (w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ).2
Zostałem poinformowany, iŜ administratorem danych osobowych jest BZ WBK Leasing S.A. (ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań) i przysługuje mi prawo wglądu do moich danych
osobowych umieszczonych w bazie danych BZ WBK Leasing S.A. i poprawianie tych danych na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

data i miejscowość

1

podpis osoby/osób upowaŜnionych do
reprezentowania podmiotu dokonującego
transakcji

pieczęć podmiotu dokonującego transakcji

Grupa Banku Zachodniego WBK S.A. – oznacza Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz podmioty z nim blisko powiązane w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Prawo
bankowe (Dz.U.02.72.665. ze zmianami), w szczególności: Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, BZ WBK Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, BZ WBK Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu,
BZ WBK Lease S.A. z siedzibą w Warszawie, BZ WBK Faktor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu,
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.
2
W przypadku nie wyraŜenia zgody naleŜy wykreślić (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

