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DANE WNIOSKODAWCY (wszystkie pola są wymagane) 

Nazwa (lub imię i nazwisko)    

NIP (lub PESEL)    

Adres siedziby (lub prowadzenia działalności gospodarczej)  

Adres do korespondencji elektronicznej   

 
 

Wnoszę o ujawnienie (proszę zaznaczyć wybrane pole lub pola stawiając znak „X”): 

Raportu o Wnioskodawcy na podstawie informacji przechowywanych przez Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji 
Gospodarczej S.A. oraz: 
 

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
 
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
 
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
 
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 

 
Krajową Informację Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 

 
Raportu z Rejestru Zapytań 

 
 
Sposób przekazania Raportu (proszę zaznaczyć wybrane pole lub pola stawiając znak „X”): 

 
korespondencyjnie - na wyżej wskazany adres siedziby (prowadzenia działalności gospodarczej) 

 
za pomocą poczty elektronicznej – na wyżej wskazany adres e-mail 

 
 

Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu otrzymywania od Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji 
Gospodarczej S.A. oferty marketingowej. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, a jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z 
prawem przesyłania materiałów marketingowych przed cofnięciem zgody. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji 
Gospodarczej S.A. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z 
późn. zm.). 

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 
1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących 
(np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., w 
celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji 
Gospodarczej S.A. 

 
 
 
 
 

………………………................. ………..…………..………………………………………… 
(miejscowość i data) (czytelny podpis, stanowisko, pieczęć) 

 
 
 

http://www.m-big./
http://www.bisnode.pl/
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DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

1. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy będącego osobą fizyczną lub osoby 
uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy (np. paszportu). UWAGA: na kopii powinny być widoczne jedynie imiona, nazwisko, 
data urodzenia, PESEL (jeżeli jest posiadany), numer i seria dokumentu, data wydania dokumentu, termin ważności dokumentu. 
Pozostałe dane powinny być nieczytelne (zamazane), 

2. kopię dokumentu stanowiącego podstawę umocowania do reprezentacji wnioskodawcy, chyba że uprawnienie do reprezentacji 
wynika z ustawy lub KRS, 

3. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, 

4. kopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, 

5. kopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,  

6. potwierdzenie uiszczenia opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem za każdy z Raportów na podstawie informacji przechowywanych 
przez Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz za każde zapytanie z innego biura informacji gospodarczej 
na nr rachunku: mBank 24 1140 2105 0000 5617 4700 1001. 

Wniosek wypełniony nieprawidłowo, niekompletny, uniemożliwiający weryfikację tożsamości wnioskodawcy, bez wymaganych 
dokumentów nie jest rozpatrywany i nie podlega zwrotowi w celu uzupełnienia. 

 

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY: 

1. Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 470 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) oraz 
Regulaminu Zarządzania Danymi Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., który jest dostępny na stronie 
internetowej www.m-big.com. 

2. Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mbig.pl@bisnode.com lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac 
Europejski 2, 00-844 Warszawa.  

3. Stosownie do art. 26 Ustawy podmiot, który otrzymał informacje gospodarcze od biura jest obowiązany usunąć je w terminie 90 dni 
od dnia ich otrzymania.  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
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