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(miejscowość i data) 

 

 

 

Nr sprawy: ……………………………………      

 
........................................................... 
(imię i nazwisko) 

 
 

PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU 

 
Ja niżej podpisany oświadczam, że przystępuję do długu Pani / Pana 

…………………………………………………………………………………………………..., w sprawie wynikającej z 

tytułu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(informacja dotycząca umowy / nr faktur / tytułu wykonawczego) 

 

Aktualne dane osobowe / teleadresowe przystępującego do długu: 

Imię i nazwisko 
 

 

Numer PESEL 
 

 

Adres zameldowania 
 

 

Adres zamieszkania  
 

 

Numer telefonu 
 

 

Adres email 
 

 

 

Jednocześnie wnoszę o rozłożenie zobowiązania na raty płatne w kwocie minimum ……………………… 

(słownie ………………………..…………………………………………………………….………….) do ……………………… dnia 

każdego miesiąca, począwszy od ……………………………………………………………………………………… 

(data pierwszej raty) 

 
 
 
        ………………………………………… 
         (podpis przystępującego) 

 

 

 



 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. („Rozporządzenie”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Giełda Praw Majątkowych Vindexus 

S.A. z siedzibą w Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa; 

2. Inspektorem ochrony danych w Giełdzie Praw Majątkowych Vindexus S.A. jest osoba 

dostępna pod adresem (*e-mail) iodo@gpm-vindexus.pl ; 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty z kategorii dostawców usług: IT, 

księgowych, rachunkowych, bankowych, pocztowych, detektywistycznych, archiwizacyjnych, 

audytowych; 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym dla dochodzenia roszczenia 

określonym lub do czasu wypełniania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i f Rozporządzenia; 

5. Przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe zwykłe w szczególności z kategorii: imienia, 

nazwiska, adresu, numeru PESEL; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia 

czynności odzyskiwania należności, nie dłużej niż 5 lat od ostatniej czynności wykonanej na 

danych, nie krócej jednak niż przez przewidziany dla danego roszczenia okres przedawnienia; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 


