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Do spółki Premium Management S.A. w Gdyni        

WNIOSEK O LEASING 
Dane wnioskodawcy (przedsiębiorcy): 

Pełna firma Wnioskodawcy i 
adres( w tym siedziby jeżeli jest) 

 

Adres do korespondencji  

Nr telefonu  Nr fax  Adres e-mail  

Imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby upoważnionej 
do kontaktu w sprawie wniosku 

 

Forma prawna wnioskodawcy 
osoba fizyczna         spółka cywilna       spółka jawna        spółka akcyjna   
spółka z o.o.            inna (wskazać formę): 
.………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Data rozpoczęcia 
działalności 

 

Forma opodatkowania KPiR    księgi rachunkowe    ryczałt ewidencjonowany    karta podatkowa  
Liczba 
zatrudnionych 

 

Krótki opis rodzaju prowadzonej 
działalności 

 

Dane właścicieli - wspólników 
(dot. podmiotów innych niż 
jednoosobowa działalność 
gospodarcza) 

Nazwa firmy/imię i nazwisko, REGON/PESEL, udziały w % Nazwa firmy/imię i nazwisko, REGON/PESEL, udziały w % 

Nazwa firmy/ 
imię i nazwisko, 
REGON / PESEL, 
udział w % 

  

Powiązania 
z innymi podmiotami gospodarczymi 

Nazwa podmiotu powiązanego i charakter powiązań, w przypadku powiązań kapitałowych wskazać % udziałów  

Bank/SKOK prowadzący rachunek bieżący 
leasingobiorcy 

Nazwa, oddział, miejscowość 

Księgowość firmy prowadzona jest przez: właściciela        biuro rachunkowe        księgowych zatrudnionych w firmie       inne  ………….…………………. 

 
Przedmiot/y Leasingu (wartości netto): 

LP. 
NAZWA, TYP, MODEL, PRODUCENT, PRZEZNACZENIE, ILOŚĆ 

SZTUK 
ROK PRODUKCJI NAZWA DOSTAWCY, TELEFON, OSOBA KONTAKTOWA WARTOŚĆ ŁĄCZNA NETTO 

1.     

2.     

3.     

 
Przybliżony termin odbioru Przedmiotu Leasingu: ....................................................................................................................................................................................... 

Szczególne warunki zakupu: …….................................................................................................................................................................................................................... 

Przeznaczenie Przedmiotu Leasingu w działalności leasingobiorcy (w szczególności czy PL jest przeznaczony do wynajmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej 

umowy): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

 
Adres przechowywania Przedmiotu Leasingu (nie dotyczy pojazdów):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Proponowane warunki leasingu: 

Rodzaj leasingu:                                          Finansowy                          Operacyjny                             Zwrotny  

Okres leasingu (w miesiącach): Wysokość opłaty wstępnej (w%): Wartość końcowa (w%): Płatność składki ubezpieczenia 

   jednorazowo      w ratach(ilu)  …………… 

 
Proponowane dodatkowe zabezpieczenia (poza wekslem):  ……................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 

……………………………………………….    …………………………..…………………………………………..……………………..……………… 
miejscowość, dnia      podpis czytelny Wnioskodawcy (imię i nazwisko) pieczęć firmowa 
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OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

Działając w imieniu wnioskodawcy oświadczam / oświadczamy*), że wszystkie dane i informacje podane w niniejszym wniosku są prawdziwe i że jestem / jesteśmy*) w pełni 
świadomy/świadomi*), odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz za składanie dokumentów fałszywych lub stwierdzających nieprawdę - w celu zawarcia 
umowy leasingu jako Korzystający. Poniższym podpisem stwierdzam(y) prawdziwość i kompletność wszystkich podanych we wniosku informacji, w tym złożonych oświadczeń i dołączonych 
dokumentów. 
 
 
 
 

………………………………………………………………………   ……………..……………………………….…………….……………..……………………..….…………………………………………………… 
miejscowość, dnia  podpis czytelny (imię / imiona*) i nazwisko / nazwiska*) osoby / osób*) składających oświadczenie 

 
 
Oświadczam / oświadczamy*), że wobec wnioskodawcy nie toczyły się i nie toczą żadne postępowania sądowe bądź administracyjne, których wynik mógłby wpłynąć negatywnie na ocenę 
kondycji finansowej wnioskodawcy oraz że nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne skierowane przeciwko majątkowi wnioskodawcy, a w szczególności żaden z rachunków oraz 
składników majątku wnioskodawcy nie stanowi przedmiotu zastawu lub zajęcia komorniczego. 
 
 
 
 

………………………………………………………………………   ……………..……………………………….…………….……………..……………………..….…………………………………………………… 
miejscowość, dnia  podpis czytelny (imię / imiona*) i nazwisko / nazwiska*) osoby / osób*) składających oświadczenie 

 

Wypełnienie nieniniejszego wniosku leasingowego wskazuje, że Pan/Pani zainteresowany/a naszymi usługami. Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki*. Podanie swoich danych 

oraz wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne, jednakże bez podania danych oraz wyrażenia wszystkich wymaganych zgód nie będzie możliwe skontaktowanie się z Panem/ią.  

Oświadczam, że wyżej wymienione dane osobowe podałem/podałam dobrowolnie a przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznałem/am się  z informacjami, których podanie jest wymagane 
zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które znajdują się w Załączniki nr 1 do niniejszego wniosku, w szczególności zaś z pouczeniem, że przysługuje mi 
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

*Oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Premium Management S.A. z siedzibą w Gdyni, jako administratora danych osobowych, 

w celu rozpatrzenia złożonego przeze mnie wniosku o leasing. 

 **Oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Premium Management S.A., z siedzibą w Gdyni jako administratora danych osobowych 
w celu marketingu produktów i usług własnych. 

 **Oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Premium Management S.A., z siedzibą w Gdyni jako  administratora danych osobowych 
w celu marketingu produktów i usług podmiotów: Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni. 

 **Oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Spółki pod firmą Premium Management S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128, 
KRS 0000677966, (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 **Oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Spółkę pod firmą Premium Management S.A.  z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 

126-128, KRS 0000677966, (zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne) przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych 
systemów wywołujących. 

 
*pole wymagalne 
**Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w oświadczeniu jest fakultatywne, co należy zaznaczyć zakreślając „x” we właściwym kwadracie. 

 
 
 

 
 

………………………………………………………………………   ……………..……………………………….…………….……………..……………………..….…………………………………………………… 
miejscowość, dnia  podpis czytelny (imię / imiona*) i nazwisko / nazwiska*) osoby / osób*) składających oświadczenie 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba prowadząca: ……………………………………………………… Nr oddziału: …………….……………… 
 

Miasto: ……………..…………………… 
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Załącznik nr 1 do Wniosku o Leasing– Klauzula informacyjna 

 
 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest spółka pod firmą Premium Management S.A. z siedzibą w Gdyni (81-472), przy ul. Legionów 126-128, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000677966, kapitał zakładowy: 176.761.760 zł (wpłacony w całości), NIP 586-227-30-23, REGON: 221516706, e-mail: info@pmsa.pl ; tel.: 58 
782 80 80 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodo@pmsa.pl ; 
3. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego przez Pana/ią wniosku o leasing, oraz realizacji uzasadnionych interesów Administratora tj. 

archiwalnych, dowodowych, związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń bądź obroną swych praw, a w przypadku wyrażenia przez Pana/ią zgody 
również w celu marketingu produktów i usług podmiotów: Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni, podmiot 
wspierające Administratora w jego procesach biznesowych, w tym zaufanych Partnerów. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO; 
5. Dane będą przetwarzane przez Administratora oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty dostarczające korespondencje, 

podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenie dokumentacji, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmioty świadczące usługi 
techniczno-technologiczne w tym IT, podmioty świadczące usługi analizy leasingowej, podmioty świadczące usługi prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
podmioty świadczące usługi kontroli, podmioty świadczące usługi w zakresie szeroko rozumianej windykacji przedmiotów i należności oraz windykacji 
sądowej, podmioty wykonujące usługi w zakresie ubezpieczeń. 

6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, 
7. Dane będą przechowywane do czasu rozpatrzenia złożonego przez Pana/ią wniosku o leasing, a po jego rozpatrzeniu przez okres niezbędny do realizacji  

celów  wskazanych w pkt 3 powyżej lub do czasu cofnięcia przez Pana/ią zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 
8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 
9. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody; 
10. Ponadto ma Pan/i  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  
 


