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Upoważnienie Wnioskodawcy 

 

I. Upoważnienie Wnioskodawcy do sprawdzenia w bazie BIG InfoMonitor 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych  
i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a.  
i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2002 r. Nr. 72 poz. 665 z późn. zm.)  
w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych upoważniam Diners Club Polska Sp. z o.o. do pozyskania z Biura Informacji 
Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG 
InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG 
InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich  
w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. 
 
Na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2002 r.  
Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) w imieniu Firmy 
niniejszym upoważniam Diners Club Polska Sp. z o.o. do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji 
Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 danych 
gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich w zakresie niezbędnym do 
dokonania oceny wiarygodności płatniczej i ryzyka kredytowego. 
 

II. Upoważnienie Wnioskodawcy do sprawdzenia w bazie Krajowego Rejestru Długów 

Na podstawie art 24 ust. 1 ustawy z dnia 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych  
i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530), niniejszym upoważniam Diners Club 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji 
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej 
osoby. 
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