
Nordbaltica Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000751832, NIP 7010873213, REGON 381502261, wysokość kapitału zakładowego: 200 000 złotych. 

UPOWAŻNIENIE 

Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 24. ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udo-
stępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, t. jedn. Dz. U. 2014.1015 z późn. zm., 
oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe w związku z art. 13 
ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam bezterminowego 
upoważnienia Nordbaltica Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000751832, NIP 
7010873213, REGON 381502261: 

• do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-679) przy
ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych;

• do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warsza-
wie (02-679) przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a (BIG InfoMonitor), danych gospodarczych z Biura
Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich, dotyczących mojego wymagalnego od co naj-
mniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekracza-
jącego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;

• do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-679)  przy
ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a (BIG InfoMonitor), informacji dotyczących składanych zapytań na
mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

• do wystąpienia do Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(51-214) przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (KRD BIG) o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczą-
cych moich zobowiązań.

• do wystąpienia do Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(51-214) przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (KRD BIG) o ujawnienie dotyczących mnie informacji oraz
upoważniam KRD BIG do ujawnienia Nordbaltica Polska sp. z o.o. tych informacji.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych 
i wymianie danych gospodarczych, udzielam upoważnienia Nordbaltica Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-
wie (00-613) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są-
dowego pod nr KRS 0000751832, NIP 7010873213, REGON 381502261: 

• na przekazywanie informacji o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych wo-
bec Nordbaltica Polska sp. z o.o., wynikających z zawartych przeze mnie Umów Pożyczki, do Biura Infor-
macji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-679)  przy ul. Zygmunta Modzelew-
skiego 77a (BIG InfoMonitor);

na przekazanie do Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-
214) przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (KRD BIG), informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze wszelkich
zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w
przyszłości, a powstałych w związku z niniejszą umową o kredyt konsumencki zawartą z Nordbaltica Polska
sp. z o.o.


