
 

 

 

 

 

GPM VINDEXUS NSFIZ  

04-329 WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 152 LOK. 1, NIP: 107-00-07-976, NR RACHUNKU BANKOWEGO: 03 1750 0009 0000 0000 0908 7389  
 

SERWISER FUNDUSZU: Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2, tel./fax (022) 740-26-50 do 61    

 
 
 

(miejscowość i data) 

 

 

 

Nr sprawy: ……………………………………      

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

 
........................................................... 
(numer PESEL) 
 
........................................................... 
 
........................................................... 
(adres) 

 
........................................................... 
(numer telefonu) 

 
........................................................... 
(adres e-mail) 
 
 

UPOWAŻNIENIE 

 
Ja niżej podpisany, upoważniam Panią / Pana………………………………………………………………………… 

legitymującego się dowodem osobistym nr……………………………, PESEL……………………………………  
do reprezentowania mnie w kontaktach z GPM Vindexus S.A. (działającego również jako serwiser GPM 
Vindexus NSFIZ, FUTURE NSFIZ, ALFA NSFIZ) oraz w moim imieniu negocjacji i zawierania porozumień 
dotyczących spłaty zadłużenia. 
Dane teleadresowe pełnomocnika: 

Adres  

Numer telefonu  

Adres email  

 
 
 
 
        ………………………………………… 
         (podpis mocodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prosimy o przekazanie treść klauzuli informacyjnej osobie upoważnionej: 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

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

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mebis TFI S.A. z siedzibą w Grochowska 152/1, 

04-329 Warszawa; 

2.  Inspektorem ochrony danych w Mebis TFI S.A. jest osoba dostępna pod adresem iodo@mebistfi.pl; 

3.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., ul. Serocka 

3 lok. B2, 04-333 Warszawa jak również podmioty z kategorii dostawców usług: IT, księgowych, 

rachunkowych, bankowych, pocztowych, detektywistycznych, archiwizacyjnych, audytowych; 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń w sprawach związanych z ze zobowiązaniem finansowym Mocodawcy wobec spółki, 

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

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

adresu, numeru PESEL, nr dowodu osobistego; 

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, a następnie 

przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów 

albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń. 

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. 
 

 

 

 

 


