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Oświadczenia nowego Abonenta 
 

 
 
 
1. Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Cyfrowy Polsat kserokopii dokumentu (-ów) okazanego (-ych) 
przed przystąpieniem do zawarcia Porozumienia dotyczącego przeniesienia praw i obowiązków z umowy 
abonenckiej  

Wyrażam zgodę 
 

Tak            Nie 
 
 
2. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i 
wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z 
dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 
upoważniam Cyfrowy Polsat. S.A. do pozyskania z biur informacji gospodarczej, a w szczególności z Biura 
Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 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 dotyczących 
mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do 
udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. 
Upoważnienie obejmuje wielokrotne wystąpienie o udostępnienie informacji w terminie 30 dni od jego 
złożenia. 
 

Wyrażam zgodę 
 

Tak            Nie 
 

 
Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Cyfrowy Polsat spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod nr KRS 0000010078, NIP 796-18-10-732, kapitał zakładowy w wysokości 25.581.840,64 złotych, w pełni wpłacony ("Cyfrowy 
Polsat"). Dane osobowe będą przetwarzane przez Cyfrowy Polsat w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której 
dane dotyczą oraz zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w tym udostępniani danych biurom 
informacji gospodarczych, a także w celu wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Cyfrowy Polsat 
gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych oraz ich odpowiedniego zabezpieczenia i zapewnia każdemu prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może uniemożliwić 
zawarcie umowy. 
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Imię i nazwisko nowego Abonenta 
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PESEL nowego Abonenta 
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Czytelny podpis nowego Abonenta 

 
 


