WNIOSEK KONSUMENTA O USUNIĘCIE INFORMACJI
GOSPODARCZYCH
Na podstawie art. 31 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 470 z późn. zm.) biuro usuwa informacje gospodarcze
na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania oraz na podstawie uzasadnionej
informacji o wygaśnięciu zobowiązania
Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
Imię lub imiona:
Nazwisko:

Numer PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość* :
Rodzaj dokumentu tożsamości:
Adres do doręczeń bądź adres
e-mail (w przypadku przesłania

Seria i numer:

wniosku za pośrednictwem poczty
elektronicznej).

*(w przypadku osoby niebędącej obywatelem Polski i nieposiadającej nr PESEL)

KWESTIONOWANE ZOBOWIĄZANIE
DANE WIERZYCIELA, który przekazał do KIDT BIG S.A. kwestionowane informacje gospodarcze:
Nazwa podmiotu

(lub imię i nazwisko, jeśli wierzycielem
jest konsument)

NIP

(lub PESEL, jeśli wierzycielem
jest konsument)

Adres
Kwota kwestionowanego
zobowiązania

Tytuł prawny, z którego wynika
kwestionowane zobowiązanie
Tytuł prawny, z którego wynika
kwestionowane zobowiązanie
Przyczyny kwestionowania

(szczegółowy opis stanu faktycznego)

Załączniki
Infolinia: 41 333 50 00 • Obsługa klienta 41 333 50 01 • e-mail: kontakt@kidt.pl

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY:

1. KIDT BIG S.A. działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 470 z późn. zm) oraz Regulaminu
Zarządzania Danymi, który jest dostępny na stronie www.kidt.pl.

2. Wniosek o usunięcie informacji gospodarczych należy przesłać w formie korespondencji listownej na

adres siedziby KIDT BIG S.A., ul. Poleska 44, 22-325 Kielce bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: kontakt@kidt.pl.

3. W przypadku przesłania wniosku o usunięcie informacji gospodarczej w formie korespondencji

pisemnej, KIDT BIG S.A. wysyła odpowiedź listem na wskazany we wniosku adres do doręczeń
w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku.

4. W przypadku przesłania wniosku o usunięcie informacji gospodarczej za pośrednictwem poczty
elektronicznej, KIDT BIG S.A. wysyła odpowiedź na wskazany we wniosku adres e-mail wnioskodawcy
w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku.

5. Do wniosku o usunięcie informacji gospodarczej wysłanego poprzez korespondencję listowną

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia
kserokopii/ skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość z informacjami zawierającymi jedynie:
imię, nazwisko, PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość (w przypadku osoby niebędącej
obywatelem Polski lub nieposiadającej numeru PESEL), numer i seria dokumentu, data ważności
dokumentu, adres. Pozostałe dane powinny być nieczytelne (zamazane).

6. Do wniosku należy dołączyć kopie/skany dokumentów potwierdzających fakt nieistnienia
zobowiązania lub wygaśnięcia zobowiązania.

7. Do wniosku należy dołączyć ewentualne pełnomocnictwo do działania w imieniu wnioskodawcy.

(Miejscowość i data)

(Czytelny podpis osoby składającej )
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L, Nr
119) dalej „RODO”, przygotowaliśmy dla Państwa informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

I. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Poleska 44, 25-325 (dalej, jako „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego
na stronie www.kidt.pl lub przesyłając e – mail na adres: iodo@kidt.pl. a także za pośrednictwem poczty
tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.
II. Inspektor ochrony danych osobowych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu w związku
z tym praw. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: iodo@kidt.pl
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Podane we wniosku dane osobowe przetwarzamy w celu wywiązania się z ciążącego na nas prawnego
obowiązku usunięcia informacji gospodarczych na podstawie art. 31 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie
złożonego przez Państwa wniosku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV. Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do udostępnienia im Państwa
danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy
z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
podmioty świadczące usługi doradczo –kontrolne np. firmy audytorskie.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

V. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Przesłana kopia dokumentu
tożsamości zostanie zniszczona przez Administratora niezwłocznie po przesłaniu odpowiedzi na wniosek.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia
danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują
Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do rozpatrzenia
wniosku o usunięcie informacji gospodarczych. Konsekwencją niepodania danych osobowych w niezbędnym
zakresie jest niemożność rozpatrzenia wniosku o usunięcie informacji gospodarczych.
VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W oparciu o Państwa dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będącej wynikiem profilowania.
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