FORMULARZ DLA SPADKOBIERCÓW

Prosimy:
 Zaznaczyć krzyżykiem tylko te punkty, które dotyczą zgłoszenia,
 wypełnić wniosek drukowanymi literami,
 odesłać na adres Spółki: Provident Polska SA, Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
Każda korekta dokonana w niniejszym formularzu powinna zosta ć potwierdzona
podpisem osoby uprawnionej do złożenia dyspozycji.

Dotyczy:

NR POŻYCZKI/NR SRAWY:

Ja niżej podpisany/a

IMIĘ I NAZWISKO:

informuję o zgonie pożyczkobiorcy:
IMIĘ I NAZWISKO:
NR PESEL:
DATA ZGONU:
proszę o udzielenie mi informacji na temat wysokości zadłużenia zmarłego
pożyczkobiorcy:
IMIĘ I NAZWISKO
NR PESEL

Mój stopień pokrewieństwa ze zmarłym pożyczkobiorcą to:
Jednocześnie oświadczam, że informacje przekazane w niniejszym piśmie jak również załączone
do nich dokumenty są prawdziwe, a skierowana do Provident Polska SA prośba o udzielenie
informacji zostanie wykorzystana wyłącznie w cel u ustalenia stanu majątkowego Spadkodawcy.
W załączeniu przesyłam:
 Kopię aktu zgonu (ksero, skan)
 Pismo z zapytaniem o stan zadłużenia
W przypadku zapytania o stan zadłużenia, odpowiedź należy kierować na mój adres:
ULICA/NUMER DOMU/NUMER MIESZKANIA:
KOD POCZTOWY:

MIEJSCOWOŚĆ:

TELEFON:

E-MAIL:

PODPIS:

PROVIDENT POLSKA SA, z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, zarejestrowana jako podatnik pod
numerem
NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 142 900 000 zł, który został wpłacony w całości.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator
Administratorem danych jest Provident Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A,
00-189 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000009389,
zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 142 900
000, 00 zł, który został wpłacony w całości.
Dane kontaktowe
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: bok@provident.pl, telefonicznie pod
numerem 600 400 150 (koszt połączenia według taryf y operatora) lub pisemnie na adres siedziby
Administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email: IOD@provident.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cele przetwarzania danych osobowy ch oraz podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych może się odbywać w następujących celach:

związanych z obsługą zgłoszonej sprawy – przetwarzanie danych odbywa

się

w

odpowiedzi

na Pani/Pana zgłoszenie i w ramach tzw. prawnie uzasadnioneg o interesu Administratora;


archiwalnych i dowodowych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń;



realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikają cych z przepisów księgowych i
podatkowych.

Odbiorcy danych
W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług
w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z Admi nistratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora.
Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres obsługi zgłoszonej sprawy a po jego zakończeniu:

przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze sprawą,


do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym
przepisów księgowych i podatkowych (jeśli dotyczy).

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo spr zeciwu
wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tych celach.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych
lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

PROVIDENT POLSKA SA, z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
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numerem
NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w wysokości 142 900 000 zł, który został wpłacony w całości.

