
Informacja przeznaczona dla konsumenta 
 

1. Administratorem 
Pani/Pana danych 
osobowych jest: 

Digital Care Finance 
sp. z o.o. 

BIG InfoMonitor 
S.A. 

Biuro Informacji 
Kredytowej S.A. 

Związek Banków 
Polskich 

Krajowy Rejestr 
Długów BIG 

S.A. 
2. Z Administratorem 

można się 
skontaktować 
poprzez adres e-mail, 
lub pisemnie (adres 
siedziby 
Administratora): 

 
najem@digitalcare

group.com 
info@big.pl info@bik.pl kontakt@zbp.pl 

 
 

konsument@k
rd.pl 

3. Wyznaczeni zostali 
inspektorzy ochrony 
danych, z którym 
można się 
skontaktować 
poprzez adres poczty 
elektronicznej lub 
pisemnie (adres 
siedziby 
Administratora) 

 
iod@digitalcaregro

up.com 

iod@big.pl iod@bik.pl iod@zbp.pl 

 
 
 
 

Iod@krd.pl 

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

5. Pani/Pana dane 
będą 
przetwarzane 
przez: 

Pełnomocnika w celu 
realizacji Pełnomocnictwa do 
składania upoważnień 
niezbędnych do pozyskania 
informacji gospodarczych lub 
danych gospodarczych 
potrzebnych do weryfikacji 
wiarygodności płatniczej, co 
stanowi uzasadniony interes 
Administratora danych, 
będący podstawą 
przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych. 

BIG InfoMonitor i Krajowy Rejestr 
Długow BIG, w celu ewentualnej 
weryfikacji poprawności udzielenia 
upoważnienia niezbędnego do 
udostępnienia informacji 
gospodarczych lub danych 
gospodarczych, co stanowi 
uzasadniony interes Administratora 
danych, będący podstawą 
przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 

BIK i ZBP w celu ewentualnej weryfikacji 
poprawności udzielenia upoważnienia 
niezbędnego do  udostępnienia danych 
gospodarczych, co stanowi uzasadniony 
interes Administratora danych, będący 
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 

6. Pełnomocnik, BIG InfoMonitor, KRD BIG, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL 
(lub data urodzenia), numer dokumentu tożsamości.  

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy zajmujące się obsługą systemów teleinformatycznych lub świadczeniem 
innych usług IT na rzecz Pełnomocnika, BIG InfoMonitor, BIK lub ZBP w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których 
przetwarzane są te dane. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
10. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do Pełnomocnictwa.  

 
 

  



Informacja przeznaczona dla: 
- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą* 
- osób reprezentujących Firmę** 
 

1. Administratorem 
Pani/Pana danych 
osobowych jest*/**: 

 
Digital Care 

Finance sp. z o.o. 

BIG InfoMonitor 
S.A. 

Biuro Informacji 
Kredytowej S.A. 

Związek Banków 
Polskich 

Krajowy Rejestr 
Długów BIG S.A. 

2. Z Administratorem 
można się 
skontaktować poprzez 
adres e-mail, lub 
pisemnie (adres 
siedziby 
Administratora)*/**: 

 
 

najem@digitalcare
group.com 

info@big.pl  info@bik.pl kontakt@zbp.pl  

 
 

obslugacok@krd.
pl 

3. Wyznaczeni zostali 
inspektorzy ochrony 
danych, z którym 
można się 
skontaktować poprzez 
adres poczty 
elektronicznej lub 
pisemnie (adres 
siedziby 
Administratora)*/** 

 
 
 

iod@digitalcaregro
up.com iod@big.pl iod@bik.pl  iod@zbp.pl 

 
 

Iod@krd.pl 

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych*/**. 

5. Pani/Pana dane 
będą 
przetwarzane 
przez: 

Pełnomocnika w celu realizacji 
Pełnomocnictwa do składania 
upoważnień niezbędnych do 
pozyskania informacji 
gospodarczych lub danych 
gospodarczych potrzebnych do 
weryfikacji wiarygodności płatniczej, 
co stanowi uzasadniony interes 
Administratora danych, będący 
podstawą przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych. W przypadku 
wyrażania zgody na otrzymywanie 
informacji handlowej, Pełnomocni 
będzie też przetwarzał dane w 
celach marketingowych */**.  

BIG InfoMonitor i Krajowy Rejestr 
Długów BIG, w celu ewentualnej 
weryfikacji poprawności udzielenia 
upoważnienia niezbędnego do 
udostępnienia danych 
gospodarczych, co stanowi 
uzasadniony interes Administratora 
danych, będący podstawą 
przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych*/**.  

BIK i ZBP w celu ewentualnej 
weryfikacji poprawności 
udzielenia upoważnienia 
niezbędnego do  udostępnienia 
danych gospodarczych, co 
stanowi uzasadniony interes 
Administratora danych, będący 
podstawą przetwarzania 
Pani/Pana danych 
osobowych*/**.  

6. Pełnomocnik, BIG InfoMonitor, KRD BIG, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwa*/imię i nazwisko**, 
NIP*, REGON*. 

7. Pełnomocnik dodatkowo przetwarza Pani/Pana adres e-mail i numer telefonu*/**. 
8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celów, o których mowa w pkt 5 powyżej, a w przypadku przetwarzania 

danych w celach marketingowych- do chwili wycofania zgody. 
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy zajmujące się obsługą systemów teleinformatycznych lub świadczeniem 

innych usług IT na rzecz Pełnomocnika, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, BIK lub ZBP w zakresie niezbędnym do realizacji 
celów, dla których przetwarzane są te dane*/**. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych*/**. 

11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych*/**. 
12. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do Pełnomocnictwa. 

 

 

 


