WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY LEASINGU_WINDYKACJA

Numer umowy/umów:
Zmiana dotyczy wszystkich umów Leasingobiorcy
1. Dane Korzystającego:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
Telefon:
Osoba do kontaktu:
NIP/REGON:

2. Zwracam się z wnioskiem o dokonanie zmiany harmonogramu w umowie leasingu oraz przedstawienie warunków
wprowadzenia zmian do umowy w zakresie:
Karencji w spłacie dla

3

Wydłużenie umowy leasingu z

rat
rat do

rat

Rozłożenia zadłużenia do rat kapitałowych na pozostały okres leasingu.
Rozłożenia zadłużenia na okres ( ilość miesięcy 6/12/18/ 24 )
Wcześniejsze zakończenie umowy w miesiącu:

Wnoszę jednocześnie aby zmiana harmonogramu nastąpiła na podstawie niniejszego wniosku i bez zachowania formy
aneksu.
3.
Powód wnioskowania o
zmianę:

Podział przychodów na krajowe i zagraniczne (jeśli występują zagraniczne to prosimy o podanie głównych krajów
zbytu).

Aktualna struktura przychodów (w %) w podziale na rodzaj działalności. (np. transport osób, sprzedaż detaliczna).

Krótki opis obecnej kondycji finansowej firmy i plan wyjścia z zadłużenia

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alior Leasing sp. z o.o., dane kontaktowe: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa (dalej: AL). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
iod@aliorleasing.pl, poczta: Alior Leasing Sp. z o.o. , IOD, ul. Szewczenki 8, 40-855 Katowice.
AL przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
a)
w celu przygotowania oferty, oceny ryzyka transakcji oraz zawarcia i wykonania umowy z AL – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r., dalej: RODO, a jeżeli nie jest Pani/Pan stroną tej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość zrealizowania celu), przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy z AL,
b)
w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na AL, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, tj. obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
płaceniem podatków (w tym związanych z prowadzeniem stosownej dokumentacji) – na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustaw podatkowych
(ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o rachunkowości) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres niezbędny do ich
wykonania,
c)
w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów AL (art. 6 ust.1 lit. f RODO), tj. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług AL, analizy danych
(w szczególności związanej z przeciwdziałaniem wyłudzeniom finansowania), ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń AL – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO , tak długo jak aktualny będzie interes AL;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak - w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o finansowanie oraz do dokonania oceny ryzyka transakcji - warunkuje jej zawarcie i wykonywanie. AL
przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikujące tożsamość, dane teleadresowe, stan cywilny, informacje o ustroju majątkowym małżeńskim, informacje o majątku i posiadanych
zobowiązaniach. Pani/Pana dane zostały pozyskane od Pani/Pana bezpośrednio lub od Klienta AL lub jego reprezentanta albo od podmiotu, który przedstawił klientowi ofertę AL. AL pozyskuje także (w zależności od danej
transakcji) dane od podmiotów prowadzących bazy danych (biura informacji gospodarczej, BIK S.A., Związek Banków Polskich) oraz publicznie dostępnych rejestrów. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione
podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane BIK S.A., Alior Bank S.A. oraz Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o., w przypadku
wyrażenia przez Panią/Pana zgody, na warunkach w niej określonych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie/z upoważnienia AL m.in.
podmiotom współpracującym z AL w procesie zawierania i wykonywania umów o finansowanie, dostawcom usług IT i in.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia
skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z
RODO

* niepotrzebne skreślić
Wypełniony wniosek prosimy przesłać na adres email: dok@aliorleasing.pl lub pocztą na adres: Alior Leasing Sp. z o.o., ul. T. Szewczenki 8, 40-855 Katowice
Wniosek powyższy wypełniłem(śmy), będąc świadomym odpowiedzialności karnej określonej w art. 286 § 1 Kodeksu karnego, i oświadczam(y), że wszystkie powyższe
dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

Data

Podpis Leasingobiorcy

Pieczęć

