
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, 

zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych 
i wymianie danych gospodarczych 

 z dnia 9 kwietnia 2010 r. 

(Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), będą przekazywane do: 
 

Krajowego Rejestru Długów  
Biura Informacji Gospodarczej SA 

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław 
www.krd.pl 

 

 Dłużnik może zgłosić do wierzyciela, przed przekazaniem przez niego informacji gospodarczej, sprzeciw wobec zamiaru przekazania danych 
do biura. Po przekazaniu przez wierzyciela informacji gospodarczej, sprzeciw może być złożony bezpośrednio do właściwego biura informacji 
gospodarczej. 
 
Do przetwarzania danych w związku z przekazaniem do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika będącego osobą fizyczną nie 
stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 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 
 

 
 
 
W przypadku przedsiębiorcy informacja o zadłużeniu upubliczniona będzie w KRD do dnia zapłaty lub do 10 lat od daty dokonania wpisu, w 
przypadku konsumenta do dnia zapłaty lub do 6 lat od daty wymagalności/stwierdzenia roszczenia. 
 
Wierzyciel informuje, że w przypadku, gdy niniejsze wezwanie do zapłaty dot. świadczenia okresowego wynikającego ze zobowiązania wiążącego 
strony, to w razie powstania zaległości dotyczących kolejnych świadczeń okresowych, odrębne wezwanie do zapłaty dla przekazania negatywnej 
informacji gospodarczej nie jest wymagane. 
 
Umieszczenie informacji o Państwa zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów może skutkować ograniczeniem możliwości swobodnego 
funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej. Dłużnicy notowani w KRD mogą napotkać na znaczne 
utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu  
w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp. 
Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm mogą w takim przypadku odmówić 
współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach. 
 

http://www.krd.pl/

