
Oświadczenie Klienta dotyczące przetwarzania danych osobowych

imię i nazwisko / nazwa Pesel / NIP / Regon

adres adres do korespondencji telefon mail

Klauzula informacyjna

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb ędne do wykonania nast ępuj ących czynno ści Administratora:
wykonywania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i pośrednictwa finansowego, a w szczególności:

■ poszukiwania, przygotowywania i porównywania ofert ubezpieczenia

■ dopasowywania ofert indywidualnie do potrzeb klienta

■

■ oceny ryzyka ubezpieczeniowego

■ przedstawiania ofert ubezpieczenia

■ zawierania umów ubezpieczenia

■

■ rozpatrywania zgłoszonych reklamacji

■ archiwizacji dokumentów w formie papierowej i elektronicznej

■ wykonywania umów

■marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora

■

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
■ dostępu do swoich danych
■ poprawiania swoich danych
■ zmiany udzielonych oświadczeń dotyczących przetwarzanie danych *
■ usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) *
■ przeniesienia danych do innego podmiotu przetwarzającego lub Administratora *

Zgody i o świadczenia:

1. w celu realizacji zadań wynikających z przygotowania i zawarcia umów ubezpieczenia

tak nie 

oraz na kontakt w tym celu przez: telefon sms E-mail list 

2.

tak nie 

oraz na kontakt w tym celu przez: telefon sms E-mail list 

3.

tak nie 

oraz na kontakt w tym celu przez: telefon sms E-mail list 

data podpis

Centrum Ubezpiecze ń Piotr Bartczak, www.ubezpieczeniabartczak.bydgoszc z.pl, cuif@wp.pl

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez firmę:
Centrum Ubezpieczeń i Finansów Piotr Bartczak (zwaną dalej Administratorem), z siedzibą przy
ul. Żwirki i Wigury 35A, 85-310 Bydgoszcz; NIP:953-113-47-84

weryfikowania danych w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

rozliczania należności wynikających z zawartej umów ubezpieczenia

szeroko pojętej obsługi po sprzedażowej, w tym: pośredniczenie w przekazywaniu oświadczeń woli i innych dokumentów do 
Towarzystw Ubezpieczeniowych, informowanie o kolejnych ratach ubezpieczenia, informowanie o zbliżającym się końcu 
ubezpieczenia, pomocy w zgłaszaniu roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, oraz inne nie wymienione czynności 
związane z działalnością pośrednictwa ubezpieczeniowego, prowadzoną przez Administratora

Administrator przetwarza podane dane także w celu: analitycznym, statystycznym, rozliczeniowym i raportowym, zarówno w 
stosunku do właściwych, wynikających z zawartych umów ubezpieczenia zakładów ubezpieczeń, jak i dla własnej administracji.

W przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, profilowanie będzie stosowane w celu 
opracowania profilu marketingowego i dopasowania indywidualnej oferty.

*  - o ile nie istnieje podstawa prawna do dalszego przetwarzania danych - "Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem" (art.7 ust.3 RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzaniem moich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przez 
Administratora:

Powyższa zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji umowy, i może być cofnięta do czasu zawarcia umowy 
ubezpieczenia poprzez wysłanie oświadczenia na adres mailowy cuif@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres firmy.

w celu przygotowania i wysyłki ofert kontynuacji umów ubezpieczeniowych, wysyłania informacji handlowych i informacji o 
produktach związanych z ubezpieczeniami, przypomnień o zbliżających się terminach zapłaty kolejnych składek i rat 
ubezpieczenia, a także w pozostałych czynnościach obsługowych wykonywanych przez Administratora

Powyższa zgoda jest dobrowolna, nie jest niezbędna do realizacji umowy, i może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez 
wysłanie oświadczenia na adres mailowy cuif@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres firmy.

w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub wymagań i potrzeb w zakresie produktów 
ubezpieczeniowych 

Powyższa zgoda jest dobrowolna, nie jest niezbędna do realizacji umowy, i może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez 
wysłanie oświadczenia na adres mailowy cuif@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres firmy.


