
BEST S.A. 
Ul. Stoczniowa 2 
82-300 Elbląg 
 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Imię i nazwisko: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pesel: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Seria i nr dowodu osobistego: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ja niżej podpisany………………………………………………………………………………………………………………………., zamieszkały w  
                                                                                    (imię i nazwisko) 

 
……………………………………………… przy ulicy…………………………………………………………………………………………………………… 
            (miejscowość)                                                                             (ulica, numer domu, numer lokalu) 

 
udzielam pełnomocnictwa……………………………………………………………………………………….............. stale zamieszkałego w  
                                                                   (imię i nazwisko pełnomocnika) 
 
……………………………………………… przy ulicy…………………………………………………………………………………………………………., 
             (miejscowość)                                                           (ulica, numer domu, numer lokalu) 

 
numer PESEL.………………………………………………, seria i nr dowodu osobistego…………………………………….…………..... do: 

Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie. 

 

……………………....…………………………………………… 

(miejscowość, data, czytelny podpis)  

 

1. reprezentowania mnie we wszelkich sprawach dotyczących wierzytelności, których właścicielem jest BEST I na 

dzień.………………, BEST II na dzień.……………… BEST III lub BEST IV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty na dzień.……………… z siedzibą w Gdyni, 81-537, ul. Łużycka 8A, 

2. a w szczególności do składania w moim imieniu oświadczeń woli i wiedzy oraz uzyskiwania wszelkich informacji 

dotyczących zadłużenia.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BEST S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A w nw. celach określonych jest dobrowolne. Zgodę 

należy wyrazić nakreślając znak „X” w odpowiednich polach zamieszczonych obok treści. Brak oznaczenia znakiem „X” oznacza brak zgody na przetwarzanie 

danych w poniższych celach. Każda zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez przekazanie BEST S.A. wyraźnej i jednoznacznej informacji 

o woli wycofania zgody. Informacja o wycofaniu zgody może zostać przekazana dowolnym kanałem komunikacji z BEST S.A.. Wycofanie zgody lub zgód nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

wyrażam zgodę na udostępnienie przez BEST S.A. danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych i adresowych, instytucjom 

finansowym, w tym instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym, ubezpieczeniowym oraz leasingowym – w celach marketingowych tych 

podmiotów polegających na przedstawianiu oferty usług lub produktów.

wyrażam zgodę na przesyłanie przez BEST S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej i wiadomości 

tekstowych SMS informacji handlowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez w/w podmioty współpracujące z BEST S.A.

wyrażam zgodę na przesyłanie przez w/w podmioty współpracujące z BEST S.A. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych SMS

wyrażam zgodę na używanie przez BEST S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celach 

marketingu bezpośredniego

wyrażam zgodę na używanie przez w/w podmioty współpracujące z BEST S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów 

wywołujących w celach marketingu bezpośredniego



W związku z wydaniem Pełnomocnictwa prosimy o przekazanie poniższych informacji Pełnomocnikowi: 

Administratorami danych osobowych Pełnomocnika są BEST SA (dalej: BEST) oraz Niestandaryzowany 

Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, odpowiednio: BEST I, BEST II, BEST III lub BEST 

IV – w zależności, który z wymienionych Funduszy jest wierzycielem Mocodawcy 

Pełnomocnika. Administratorzy mają wspólną siedzibę w Gdyni (81-537) przy ulicy 

Łużyckiej 8A. Z Administratorami można się kontaktować pod adresem: 

korespondencja@best.com.pl oraz pod numerem telefonu: +48 58 769 92 00. 

Administratorzy wyznaczyli jednego inspektora ochrony danych osobowych, z którym 

można nawiązać kontakt pod adresem: iod@best.com.pl. Administratorzy 

zawarli porozumienie o współadministrowaniu na podstawie art. 26 Rozporządzenia  Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Zgodnie z porozumieniem za 

wykonanie praw osób wynikających z art. 15-22 RODO odpowiada BEST.  

Administratorzy przetwarzają dane osobowe Pełnomocnika w związku z udzielonym przez osobę 

zobowiązaną do spłaty wierzytelności pełnomocnictwem. Dane osobowe Pełnomocnika są 

przetwarzane w celach: 

• zarządzania wierzytelnościami, w prawnie uzasadnionym interesie Administratorów jakim jest 

dochodzenie roszczeń. Realizując ten cel, będziemy kontaktować się z Pełnomocnikiem w 

sprawach związanych ze zobowiązaniem finansowym Mocodawcy wobec Funduszu. 

• ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem 

Administratorów. W ramach celu będziemy archiwizować w celach dowodowych dokumenty 

wytworzone w trakcie obsługi wierzytelności, w tym dokumenty zawierające dane osobowe 

Pełnomocnika. 
• wykonania obowiązków prawnych, wynikających z przepisów księgowych i podatkowych. 

• rozpatrzenia reklamacji/skargi/wniosku, jeżeli Pełnomocnik w imieniu Mocodawcy przystąpi 

do procesu reklamacyjnego. Wykonanie celu jest prawnym obowiązkiem Administratorów ( 

art. 193 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi). 

Przy przetwarzaniu danych osobowych Pełnomocnika nie jest wykorzystywane profilowanie a decyzje 

nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Administrator pozyskał dane osobowe Pełnomocnika od osoby, która wydała upoważnienie. Dane 

osobowe Pełnomocnika są przetwarzane w zakresie kategorii informacji o charakterze 

identyfikacyjnym przekazanych w treści pełnomocnictwa. 

Dane osobowe Pełnomocnika będą przetwarzane przez okres istnienia wierzytelności – do czasu spłaty 

lub wygaśnięcia zobowiązania a po tym czasie: do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

przysługujących Pełnomocnikowi lub Mocodawcy Pełnomocnika względem Administratorów i do 

czasu upływu terminów obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej. 

Dane osobowe Pełnomocnika mogą być przekazane: upoważnionym pracownikom Administratorów 

oraz podmiotom świadczącym w imieniu i na ich rzecz usługi: prawne, doradcze, księgowe, 

informatyczne, archiwizacji, skanowania i niszczenia dokumentów, konfekcjonowania przesyłek. Dane 

są przekazywane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

mailto:korespondencja@best.com.pl


Administratorzy nie przekazują danych osobowych do Państw Trzecich. 

Pełnomocnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w granicach wynikających z treści RODO. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie istnienia prawnie uzasadnionego 

interesu Administratorów Pełnomocnik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych.  

Ponadto, jeżeli Pełnomocnik podejrzewa, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem 

obowiązującego prawa – może wnieść skargę do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. 

Aby skorzystać z praw, należy skontaktować się z Administratorami lub z inspektorem ochrony danych 

drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, na adresy wskazane powyżej. 


