WNIOSEK O NADANIE LOGINU I HASŁA DO SYSTEMU
KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ SA
W związku z zamiarem realizacji ustawowych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy –
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. z dnia 14 maja 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1015),
a związanych z przekazywaniem do biur informacji gospodarczej danych o należnościach z tytułu określonych zobowiązań
publicznoprawnych, niniejszym wnoszę o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu KRD BIG SA celem umożliwienia
wykonania powyższych obowiązków.
Dane Gminy / Powiatu
Nazwa:
Adres:
NIP:
Dane osoby kontaktowej*
Imię i Nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Telefon zaufany (komórkowy - niezbędny do otrzymania hasła do systemu KRD BIG SA):
Adres email:
Proszę o nadanie uprawnień do przekazywania informacji gospodarczych o (zaznacz właściwe):
zobowiązaniach alimentacyjnych
zobowiązaniach z tytułu pieczy zastępczej
Niniejsze dane przekazywane są na potrzeby współpracy w zakresie dopisywania informacji gospodarczych zgodnie z ustawą
z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy - Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396) i ustawy z
dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. z dnia 14 maja 2014 r.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1015).
Jednocześnie wnoszę o pozostawienie w systemie KRD BIG SA informacji gospodarczych przekazanych do KRD BIG SA przed
datą złożenia niniejszego wniosku.
Gmina / Powiat wskazuje osobę odpowiedzialną za kontakt z KRD BIG SA oraz osoby, które otrzymają dostęp do systemu KRD
BIG SA jako osoby reprezentujące Gminę / Powiat.
Gmina / Powiat oświadcza, iż wszelkie jej dane wskazane w Formularzu są aktualne na dzień złożenia niniejszego wniosku
i zgodne z danymi ujawnianymi w odpowiedniej ewidencji lub rejestrze. Gmina / Powiat ma prawo do modyfikacji podanych
danych, przy czym każdorazowo wymaga to zachowania formy pisemnej.
Wypełniony Wniosek należy przesłać w formie skanu na adres: gmina@krd.pl, lub na adres biura:
Krajowy Rejestr Długów BIG SA
ul. Danuty Siedzikówny 12
51-215 Wrocław
Więcej informacji pod nr 71 773 6220

……………………………………………………………………………………..
Data, pieczątka, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Gminy / Powiatu

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, www.krd.pl.
Wpis do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000169851, NIP 8951794707, kapitał założycielski 4 000 000 zł wpłacony w całości.

