1/4

ZMIANA FORMY PRAWNEJ LUB WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ
DATA WYPEŁNIENIA WNIOSKU
–

NUMER UMOWY (w przypadku zawarcia większej liczby umów, wpisz jeden wybrany numer)

–

Zmiana adresu siedziby, formy prawnej lub wspólników spółki cywilnej może być podstawą do rekalkulacji składki ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń1
i zmiany wysokości opłat za ubezpieczenie przedmiotu umowy.
ZMIANA DANYCH OBEJMUJE (wstaw znak „X” dla aktualizowanych danych)
forma prawna

przystąpienie wspólnika *

wystąpienie wspólnika *

nazwa firmy
adres siedziby
adres korespondencyjny
telefon kontaktowy
adres e-mail
inne (dokładny opis)

* Dołącz do formularza aneks do umowy spółki cywilnej.
NAZWA I NIP KLIENTA PRZED AKTUALIZACJĄ
Nazwa
NIP
DANE KLIENTA PO AKTUALIZACJI
NIP
jak siedziby
Pełna nazwa
i adres siedziby
(lub pieczątka
firmy)

Adres
do korespondencji

Adres e-mail
główny
Adres e-mail
dodatkowy 2
Adres e-mail
dodatkowy 3
Adres e-mail
dodatkowy 4

Telefon kontaktowy
główny
Telefon kontaktowy
dodatkowy 2
Telefon kontaktowy
dodatkowy 3

Uwaga! Adres e-mail do Portalu Idea Getin Leasing lub Banku Kierowcy użytkownik aktualizuje samodzielnie na stronie Portalu.
OŚWIADCZAM, ŻE (wypełniają tylko rolnicy; wstaw znak „X” w wybranym polu)
jestem płatnikiem podatku VAT
nie jestem płatnikiem VAT

PODPIS!

Akceptuję opłatę według stawki określonej w Tabeli Opłat Prowizji (nie dotyczy umów z naliczaną opłatą administracyjną), dostępnej na stronie www.ideagetinleasing.pl.

KLIENT

WYPEŁNIONY I PODPISANY WNIOSEK PRZEŚLIJ
na adres e-mail: dop@ideagetin.pl
lub pocztą na adres:
Kancelaria DOP
ul. Armii Krajowej 25, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Miejscowość, data, podpis i pieczątka

Podstawa prawna:
1
Informacja o sprostowaniu danych osobowych może zostać przekazana zakładowi ubezpieczeń, w którym jest ubezpieczony przedmiot umowy. Podstawą prawną
jest art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Adres do korespondencji:
Kancelaria DOP
ul. Armii Krajowej 25
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ideagetinleasing.pl

T: 71 33 44 900
801 199 199
dop@ideagetin.pl

Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000307665, NIP: 5213482474, REGON: 141374292, BDO: 000349095, kapitał zakładowy: 28.201.000,00 zł, opłacony w całości.
Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000466828, NIP: 5272695935, REGON: 146748930, kapitał zakładowy: 560.000,00 zł,
opłacony w całości.
Spółki Idea Getin Leasing S.A. oraz Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A. należą do grupy kapitałowej Idea Getin Leasing S.A.
Idea Getin Leasing S.A. jest jedynym komplementariuszem Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A.
2209150835
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POTWIERDZENIE DANYCH OSOBOWYCH
FUNKCJA, np. prezes zarządu / członek zarządu / właściciel

DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko
Obywatelstwo

polskie

Status wspólnoty/
rozdzielności
majątkowej

wspólnota majątkowa

Rodzaj dokumentu
tożsamości

inne, jakie
rozdzielność majątkowa

jestem stanu wolnego
Seria i numer
dokumentu
tożsamości

dowód osobisty
paszport
karta pobytu

Data ważności
dokumentu
tożsamości

–

–

Kraj wydania
dokumentu
tożsamości

Data wydania
dokumentu
tożsamości

–

–

PESEL

Data i kraj
urodzenia *

r.

r.

* W przypadku braku numeru PESEL wpisz datę i kraj urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE
Kod pocztowy
Kraj
Miejscowość
Ulica
Telefon

Adres e-mail

Akceptuję opłatę według stawki określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.

PODPIS!

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

OŚWIADCZAJĄCY

WYPEŁNIONY I PODPISANY WNIOSEK PRZEŚLIJ
na adres e-mail: dop@ideagetin.pl
lub pocztą na adres:
Kancelaria DOP
ul. Armii Krajowej 25, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Miejscowość, data, podpis i pieczątka

Adres do korespondencji:
Kancelaria DOP
ul. Armii Krajowej 25
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ideagetinleasing.pl

T: 71 33 44 900
801 199 199
dop@ideagetin.pl

Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000307665, NIP: 5213482474, REGON: 141374292, BDO: 000349095, kapitał zakładowy: 28.201.000,00 zł, opłacony w całości.
Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000466828, NIP: 5272695935, REGON: 146748930, kapitał zakładowy: 560.000,00 zł,
opłacony w całości.
Spółki Idea Getin Leasing S.A. oraz Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A. należą do grupy kapitałowej Idea Getin Leasing S.A.
Idea Getin Leasing S.A. jest jedynym komplementariuszem Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A.
2209150835
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Dział Obsługi Posprzedażowej
Data:

–

–

r.

Pełna nazwa Firmy
NIP
Jednocześnie oświadczam, że powyższe oświadczenie pozostaje w zgodzie z prawdą, a ja świadomy jestem treści tego oświadczenia i odpowiedzialności przed prawem
za podawanie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 (w zakresie danych pozyskanych od Państwa) oraz art. 14 (w zakresie danych pozyskanych od Cedenta) RODO1 informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6, kod pocztowy 53-609 (dalej także: „Spółka”). Źródłem pochodzenia danych osobowych jest Cedent - dotychczasowy Leasingobiorca.
2) Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby
Spółki (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: IOD@ideagetin.pl,
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
- w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług,
- w celu podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia (przejęcia w drodze cesji od dotychczasowego Klienta, przystąpienia przez Państwo
jako strona do już zawartej umowy, np.: w ramach spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej) umowy (w tym np. w celu oceny ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania przez Państwa umowy) oraz w celu realizacji zawartej z Państwem umowy – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie Państwa danych
osobowych jest niezbędne do wykonania tej umowy (np. w związku z koniecznością przesyłania do Państwa korespondencji),
- w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wynikającego z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej także „ustawa AML”), zobowiązujących instytucję obowiązaną (jaką jest Spółka), do identyfikacji klienta (i osoby działającej w imieniu klienta) oraz
weryfikacji jego tożsamości, w tym uprawniających do pozyskiwania kopii dokumentów tożsamości.
- w celu wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych spoczywających na Spółce w związku z koniecznością przechowywania dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa,
- w wewnętrznych celach administracyjnych Spółki, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki,
- w sytuacji niewywiązywania się z umowy także w celach windykacyjnych – na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki, jakim jest dochodzenie roszczeń,
- w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw Spółki przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, polegających odpowiednio na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami
wobec Spółki lub na potrzeby wykorzystania danych w celu sformułowania przez Spółkę własnych roszczeń,
- w celu analitycznym oraz badania satysfakcji klientów - będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Spółki, jakimi są doskonalenie oferowanych przez
Spółkę produktów i usług pod kątem zapotrzebowania klientów,
4) Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS) lub do
Biura Informacji Kredytowej S.A. i biur informacji gospodarczej (w celu zweryfikowania Państwa rzetelności finansowej przed zawarciem umowy, a także w związku
z wystąpieniem określonego rodzaju opóźnień w spłacie na podstawie przepisów prawa). Ponadto, jeśli wyrazicie Państwo na to odrębną zgodę, na jej podstawie
dane będą mogły być udostępniane również podmiotom powiązanym ze Spółką. Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym Spółki, z którymi
Spółka współpracuje w celu wywiązania się z postanowień zawartej z Państwem umowy lub innym podwykonawcom, jak np. podmiotom dostarczającym usługi
informatyczne czy świadczącym na rzecz Spółki usługi windykacyjne.
5) Państwa dane przechowywane będą do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa w zakresie konieczności przechowywania dokumentacji księgowo
– podatkowej lub innej (np. ubezpieczeniowej) oraz przedawnienia roszczeń, a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody
(np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania.
6) mają Państwo – stosownie do sytuacji – prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) w procesie zawierania umowy Państwa dane będą profilowane pod kątem Państwa wiarygodności finansowej oraz ewentualnej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w oparciu o ustalony przez Spółkę algorytm i zestaw reguł; wobec podejmowania na tej podstawie zautomatyzowanych decyzji przysługuje
Państwu prawo złożenia wniosku o ludzką interwencję,
8) mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes Spółki (np. marketing bezpośredni produktów i usług – w tym wobec profilowania w tych celach),
9) przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie,
10) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości przedstawienia Państwu przez Spółkę oferty produktowej
lub do zawarcia ze Spółką umowy.

PODPIS!

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym obowiązkiem informacyjnym.
1

OŚWIADCZAJĄCY

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1)

Podpis składającego oświadczenie

Adres do korespondencji:
Kancelaria DOP
ul. Armii Krajowej 25
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ideagetinleasing.pl

T: 71 33 44 900
801 199 199
dop@ideagetin.pl

Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000307665, NIP: 5213482474, REGON: 141374292, BDO: 000349095, kapitał zakładowy: 28.201.000,00 zł, opłacony w całości.
Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000466828, NIP: 5272695935, REGON: 146748930, kapitał zakładowy: 560.000,00 zł,
opłacony w całości.
Spółki Idea Getin Leasing S.A. oraz Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A. należą do grupy kapitałowej Idea Getin Leasing S.A.
Idea Getin Leasing S.A. jest jedynym komplementariuszem Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A.
2209150835
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Data
(DD.MM.RRRR)

Miejscowość

–

–

r.

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY –
DOTYCZY ZMIANY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ DLA UMOWY POŻYCZKI
Ja, niżej podpisana (-y), legitymująca (-y) się dowodem osobistym serii _____________ numer ____________________________________________________ ,
wydanym przez ____________________________________________________ , numer PESEL: _________________________________________________ ,
oświadczam, że wyrażam zgodę na przystąpienie przez mojego (-ą) współmałżonka (-ę):
___________________________________________________ ______________________________________________________________________________
do długu wynikającego lub mogącego wyniknąć z umowy pożyczki numer____________________________________________________ zawartej z Idea Getin
Leasing S.A. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6 oraz na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie tejże umowy, wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na jej zabezpieczenie, a także na dokonanie wszelkich niezbędnych czynności koniecznych dla zabezpieczenia umowy pożyczki
numer ____________________________________________________ oraz realizacji umowy zgodnie z jej treścią.
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Data urodzenia

PODPIS!

Nazwisko rodowe

WSPÓŁMAŁŻONEK
POŻYCZKOBIORCY

WYPEŁNIONY I PODPISANY WNIOSEK PRZEŚLIJ
na adres e-mail: dop@ideagetin.pl
lub pocztą na adres:
Kancelaria DOP
ul. Armii Krajowej 25, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Podpis współmałżonka

Adres do korespondencji:
Kancelaria DOP
ul. Armii Krajowej 25
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ideagetinleasing.pl

T: 71 33 44 900
801 199 199
dop@ideagetin.pl

Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000307665, NIP: 5213482474, REGON: 141374292, BDO: 000349095, kapitał zakładowy: 28.201.000,00 zł, opłacony w całości.
Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000466828, NIP: 5272695935, REGON: 146748930, kapitał zakładowy: 560.000,00 zł,
opłacony w całości.
Spółki Idea Getin Leasing S.A. oraz Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A. należą do grupy kapitałowej Idea Getin Leasing S.A.
Idea Getin Leasing S.A. jest jedynym komplementariuszem Idea Getin Leasing Spółka Akcyjna Automotive S.K.A.
2209150835

