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WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA UŻYCZENIE / WYNAJEM
Wnoszę/-simy o udzielenie zgody na nieodpłatne użyczenie* / zarobkowy wynajem* przedmiotu

										(rodzaj, model/ typ/nr rejestracyjny)

(umowa leasingu nr

)

osobie/firmie *

					

(imię i nazwisko / nazwa firmy)

posiadającej:
NIP
REGON
KRS
Jako Leasingobiorca ww. przedmiotu oświadczam/y, że:
a. wskazywana osoba prowadzi / nie prowadzi* działalności gospodarczej,
b. przekazanie pojazdu będzie miało charakter odpłatny / nieodpłatny*,
c. przekazany pojazd nie będzie wynajmowany przez ww. osobę/firmę osobom kolejnym,
d. przekazanie będzie miało charakter:
i. krótkoterminowy (poniżej 3 m-cy)/
ii. długoterminowy (powyżej 3 m-cy)/
e. w przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących ww. danych, zobowiązuję/-my się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Leasingodawcę
f. w przypadku konieczności doubezpieczenia wskazywanego przedmiotu (dotyczy zarobkowego wynajmu), wyrażam/-y niniejszym zgodę na dokonanie tejże
operacji / proszę/-imy o wcześniejsze poinformowanie nas o tym fakcie w celu podjęcia ostatecznej decyzji*

PODPIS!

Oświadczam/-y jednocześnie, iż świadomy/-i jestem/-śmy pełnej odpowiedzialności za podane powyżej informacje, a zgoda Leasingodawcy na użyczenie nie zwalnia
nas z odpowiedzialności za ww. przedmiot leasingu ani z żadnych innych postanowień umowy leasingu obejmującej ten przedmiot.

*

Data podpis, pieczątka Leasingobiorcy

Zaznaczyć właściwe.

Zestawienie dokumentów, dotyczących wskazanego przez Leasingobiorcę użytkownika, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku:
1. gdy nie prowadzi on działalności gospodarczej
– wyciąg z dowodu osobistego (wzór w załączeniu),
– wyciąg z prawa jazdy (wzór w załączeniu),
– upoważnienie (wzór w załączeniu)
2. oświadczenie osoby/firmy trzeciej, której przedmiot ma być użyczony/wynajmowany (wzór w załączeniu)
3. formularz informacyjny dla osoby trzeciej / firmy której przedmiot ma być użyczony / najmowany
Do rozpatrzenia wniosku wymagany jest formularz wraz z ww załącznikami, które prosimy przesłać do Działu Obsługi Klienta na adres: Idea Getin Leasing S.A.
ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław; fax (71) 33 44 810; e-mail: klient@idealeasing.pl
Za wydanie zgody pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą tabelą opłat Leasingodawcy
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OŚWIADCZENIE OSOBY / FIRMY TRZECIEJ,
KTÓREJ PRZEDMIOT MA BYĆ UŻYCZONY / WYNAJMOWANY
W przypadku wyrażenia zgody przez Leasingodawcę na przekazanie mi przez

(nazwa

Leasingobiorcy) do używania przedmiotu:

,

będącego przedmiotem do umowy leasingu nr

zawartej pomiędzy Leasingodawcą oraz

jako Leasingobiorcą, niniejszym zobowiązuję się do bezwarunkowego wydania Leasingodawcy (lub jego pełnomocnikom) przedmiotu leasingu w sytuacji, gdy umowa leasingu zostanie rozwiązana.
Jednocześnie wyrażam swoją bezwarunkową zgodę na windykację przez pracowników Leasingodawcy (bądź umocowanych pełnomocników – windykatorów) przedmiotu leasingu (w tym na wejście na teren mojej/reprezentowanej przeze mnie firmy bądź do innego, wskazanego niżej miejsca instalacji przedmiotu leasingu*)
w sytuacji, gdy przedmiot nie zostanie wydany dobrowolnie, a także zobowiązuję się do pokrycia związanych z tym kosztów windykacji przedmiotu.
W przypadku zmiany miejsca instalacji przedmiotu leasingu zobowiązuję się o tym powiadomić Leasingodawcę pisemnie, bądź za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej.

PODPIS!

Miejsce instalacji i użytkowania sprzętu (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

*

Podpis i pieczątka

Nie dotyczy przedmiotów będących pojazdami.
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OKREŚLENIE UŻYTKOWNIKA
											(Imię
i nazwisko)
PRZEDMIOTU LEASINGU

										

(Adres zamieszkania)

											

(PESEL)

UPOWAŻNIENIE
Ja, niżej podpisany upoważniam firmę:
Pełna nazwa przedsiębiorcy: (firma) Idea Getin Leasing S.A.
Adres siedziby: 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 42b

PODPIS!

do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.

Data, czytelny podpis użytkownika przedmiotu leasingu
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r.
(Miejscowość, dnia)

WYCIĄG Z DOWODU OSOBISTEGO OSOBY TRZECIEJ,
KTÓREJ PRZEDMIOT MA BYĆ UŻYCZONY / WYNAJMOWANY
Oświadczam, że poniższe dane zgodne są z danymi zawartymi w dowodzie osobistym osoby trzeciej, której ma zostać użyczony / wynajęty przedmiot umowy
leasingu numer _________________________________________
seria ________ nr _________________________________________
wydanym przez
Imię i nazwisko
Adres stałego zameldowania
(ulica, nr domu)
Adres stałego zameldowania
(miejscowość)
Data urodzenia, miejscowość
PESEL
Imiona rodziców
Nazwisko rodowe

PODPIS!

Świadom odpowiedzialności z art. 297 k.k. za składanie fałszywych zeznań niniejszym oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Równocześnie oświadczam/-y, iż świadomy/-i jestem/-śmy faktu, że zgoda Leasingodawcy na użyczenie udzielona na podstawie powyższych informacji nie zwalnia
nas z odpowiedzialności za ww. przedmiot leasingu ani z żadnych innych postanowień umowy leasingu obejmującej ten przedmiot.

Podpis osoby upoważnionej, pieczątka
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r.
(Miejscowość, dnia)

WYCIĄG Z PRAWA JAZDY OSOBY TRZECIEJ,
KTÓREJ PRZEDMIOT MA BYĆ UŻYCZONY / WYNAJMOWANY
Oświadczam, że poniższe dane zgodne są z danymi zawartymi w prawie jazdy osoby trzeciej, której ma zostać użyczony / wynajęty przedmiot umowy leasingu
numer _________________________________________
numer ________________________________________________
organ wydający
Imię i nazwisko
Adres
(ulica, nr domu, miejscowość)
Data urodzenia, miejscowość
Data wydania prawa jazdy
Data ważności prawa jazdy
Kategorie
Data wydania uprawnienia
Data ważności uprawnienia
Ograniczenia

PODPIS!

Świadom odpowiedzialności z art. 297 k.k. za składanie fałszywych zeznań niniejszym oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Równocześnie oświadczam/-y, iż świadomy/-i jestem/-śmy faktu, że zgoda Leasingodawcy na użyczenie udzielona na podstawie powyższych informacji nie zwalnia
nas z odpowiedzialności za ww. przedmiot leasingu ani z żadnych innych postanowień umowy leasingu obejmującej ten przedmiot.

Podpis osoby upoważnionej, pieczątka
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FORMULARZ INFORMACYJNY DLA OSOBY TRZECIEJ / FIRMY,
KTÓREJ PRZEDMIOT MA BYĆ UŻYCZONY / NAJMOWANY
Data
Dotyczy:
Pełna nazwa firmy /
Imię i nazwisko

NIP / PESEL

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 (w zakresie danych pozyskanych od Państwa) oraz art. 14 (w zakresie danych pozyskanych od Leasingobiorcy ) RODO1
uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42B, kod pocztowy 53-611 (dalej także:
„Spółka”), Źródłem pochodzenia danych osobowych jest 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 celu podjęcia na wniosek Państwa lub Leasingobiorcy działań zmierzających do udzielenia zgody na użyczenie/najem przedmiotu umowy leasingu,
- 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 udzieleniem zgody na użyczenie/
najem, a także w związku z wystąpieniem określonego rodzaju opóźnień w spłacie na podstawie przepisów prawa). 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,
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) 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,
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia przez Spółkę zgody na użyczenie / najem przedmiotu leasingu.
1

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!

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym obowiązkiem informacyjnym.

Podpis składającego oświadczenie
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