BEST S.A.
Ul. Stoczniowa 2
82-300 Elbląg

WNIOSEK

Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Pesel:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Seria i nr dowodu osobistego:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Nr sprawy:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany……………………………………………………………………………… wnioskuję o.……………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w nw. celach określonych jest dobrowolne. Klient może nie wyrazić na to
zgody, nakreślając znak „X” w odpowiednich polach zamieszczonych obok treści. Brak oznaczenia znakiem „X” oznacza wyrażenie
przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych w poniższych celach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia, moich danych osobowych w
celu:
udostępnienia danych osobowych przez BEST S.A. instytucjom finansowym, kredytowym, ubezpieczeniowym lub
leasingowym, a w szczególności bankom, funduszom inwestycyjnym, zakładom ubezpieczeń, spółdzielczym kasom
oszczędnościowo-kredytowym, firmom leasingowym, podmiotom oferującym sprzedaż towarów i usług w formie ratalnej lub
z odroczonym terminem płatności - dla wykonywania przez te podmioty czynności bankowych, udzielania kredytów, w tym
oceny ryzyka kredytowego, udzielania pożyczek, poręczeń, zawierania umów leasingu i sprzedaży, a także w celach
marketingowych;
przedstawienia przez BEST S.A. informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nią lub za jej pośrednictwem usług
lub produktów, w szczególności usług lub produktów oferowanych przez instytucje finansowe, kredytowe, ubezpieczeniowe,
leasingowe, podmioty oferujące sprzedaż towarów i usług w formie ratalnej lub z odroczonym terminem płatności;
przesyłania przez BEST S.A. i współpracujące z nią firmy z branży finansowej i handlowej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych SMS informacji handlowej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) dotyczącej usług lub
produktów oferowanych przez BEST S.A. lub współpracujące z nią instytucje finansowe, kredytowe, ubezpieczeniowe,
leasingowe, podmioty oferujące sprzedaży towarów i usług w formie ratalnej lub z odroczonym terminem płatności.

……………………....……………………………………………
(miejscowość, data, czytelny podpis)

