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WNIOSEK O ODBLOKOWANIE KONTA W SYSTEMIE1 KRAJOWEGO BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A.
1.

Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy:

Wnioskodawca jest (zaznaczyć właściwe pole poprzez wstawienie znaku „x” oraz w przypadku zaznaczenia pola d) dodatkowo
uzupełnić pole oznaczone symbolem „X”):





2.

a) osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
b) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
c) osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
d) Podmiotem Uprawnionym2, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt x ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 470 z późn.
zm.)
Informacje identyfikacyjne Wnioskodawcy:

W przypadku a):
Imię lub imiona: ………………………………………….
Nazwisko: ………………………………………….
Numer PESEL albo inny numer potwierdzający tożsamość w przypadku osoby niebędącej obywatelem Polski i nieposiadającej
numeru PESEL: ………………………………………….
Rodzaj dokumentu tożsamości: ………………….
Seria i numer: ………………………………......
W przypadku b):
Imię lub imiona: ………………………………………….
Nazwisko: ………………………………………….
NIP albo inny numer identyfikacyjny - dla osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649 z późn. zm.): ………………………………................
Numer PESEL albo inny numer potwierdzający tożsamość w przypadku osoby niebędącej obywatelem Polski i nieposiadającej
numeru PESEL: ………………………………………….
Rodzaj dokumentu tożsamości: ………………….
Seria i numer: ………………………………......
W przypadku c):
Nazwa: ...................................................................................................................................................................
NIP albo inny numer identyfikacyjny - dla osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649 z późn. zm.): ………………………………................
REGON: .........................................................
W przypadku d):
Nazwa: ...................................................................................................................................................................
NIP:................................................................
3.

Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej, która w imieniu Wnioskodawcy
składa wniosek:

Imię lub imiona: ………………………………………….

Nazwisko: ………………………………………….

Stanowisko służbowe (w przypadku Podmiotu Uprawnionego): .........................................................................

1

System - zbiór współdziałających ze sobą urządzeń i programów oraz procedur, przy pomocy których przyjmowane, przechowywane, ujawniane,
aktualizowane, usuwane i chronione są informacje gospodarcze oraz inne dane konieczne do prawidłowego funkcjonowania KBIG.
2 Podmiot Uprawniony – podmiot, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych, t. Jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 470, ze zm.
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Wniosek
I. Wnoszę o odblokowania Konta w Systemie skonfigurowanego dla Użytkownika:
Imię lub imiona: ………………………………………….
Nazwisko: ………………………………………….
Numer PESEL:.................................................
E-mail:............................................................
II. Oświadczam, że wskazane przez KBIG naruszenia będące podstawą zablokowania Konta w Systemie, o którym mowa
w pkt I, zostały usunięte.
III. Dowody usunięcia naruszeń stanowią załączniki do niniejszego Wniosku.
Sposób realizacji wniosku:
1.

Do wniosku Wnioskodawca będący osobą fizyczną dołącza skan dokumentu tożsamości zawierającego wyłącznie informacje o jego imieniu (imionach) i
nazwisku, rodzaju, serii i numerze dokumentu tożsamości i numerze PESEL albo, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, innego numeru
potwierdzającego tożsamość. Pozostałe informacje zawarte w dokumencie tożsamości należy usunąć (zasłonić), tak aby nie były widoczne na dołączonym
skanie.

2.

Do wniosku Wnioskodawca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej dołącza skany dokumentów
rejestrowych Wnioskodawcy

3.

Do wniosku Wnioskodawca nie będący Podmiotem Uprawnionym dołącza upoważnienie dla osoby fizycznej, która w imieniu Wnioskodawcy składa
wniosek, chyba, że w przypadku, o którym mowa w pkt 2, umocowanie tej osoby do złożenia wniosku wynika z dokumentów rejestrowych
Wnioskodawcy.

4.

Do wniosku Wnioskodawca dołącza dowody usunięcia naruszeń będących podstawą zablokowania Konta w Systemie.

5.

KBIG weryfikuje złożony wniosek w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

Informacje dla Wnioskodawcy:
KBIG działa zgodnie z Ustawą oraz na podstawie Regulaminu Zarządzania Danymi Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A z dnia 5 czerwca 2018 r., który
dostępny jest na stronie www.kbig.pl.
Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoje oraz upoważnionych przez niego Użytkowników.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, nr tel. +48 12 2915573, e-mail bok@kbig.pl w godzinach pracy biura, lub osobiście w
godzinach 09:30 - 11:00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy.

………………………………………..

………………………………………………………………………………….

(data)

(czytelny podpis Wnioskodawcy/osoby reprezentującej
Wnioskodawcę oraz stanowisko służbowe i pieczęć w przypadku
Podmiotu Uprawnionego)
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