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COMPENSA EOA
VIENNA INSURANCE 6ROUP

POLISA typ '1306 nr 001077902
jednostka organi2acyiha 534/000/00000/74669

18",*u,",orabezpieczen loqy. pt

U bezpieczenie odpowiedzialno6ci cywilnej

UBEZPIECZAJACY/ UBEZPIECZONY

Low rax BtuRo RACHu KowE SPOLKA z oGRANrczor.rA oopowEDzrALNoScrA
ul- Szczeciiska 33/1A
72-003 Dobra

NIP: 8513215307 REGON: 368619220

OKRES UBEZPIECZENIA

Od dnia 18.12.2020 r. do dfL,a 17.12.2021 t.

ZAKRES TERYTORIALNY POLISY

Rzeczpospolita Polska

Roozal uBEzptEczoNEJ DztALALNoSct

Dzialalno6c rachunkowo-ksiqgowa

PRZEDITIIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Obov/i+kowe ubezpieczenie odpowiedzialnoaci cywilnei p12edsiQbiorc6w wykonujacych dzialaln06i z zakresu !slugowego
prowadzenia ksiqg rachunkowych polegajqce na 6wiadczeniu nastQpujqcych czynnoaci:
1 przyjete zasady (polnykQ) rachunkow05o,
2. prorvadzenie, ne podstawie dowod6w ksiegowych, ksiqg rachunkowych, ujmujqcych zapisy zdazen w poe qdku chronologicznyrh

i systematycznym;
3. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogq inwentaryzacrii deczywistego stanu aktywow r pasywow,
,1. wycene aktyw6w i pasywow oraz ustalania wyniku finansowego,
5. spozqdzanie sprawozdai fnansowych;
6. qromadzenie i przechowywanie dowod6w ksiegowych oraz pozostalei dokumentacji paewidzianej ustawql

SUiTA GWARANCYJXA

10.000,00 EUR na jedno zdar2enie tj rownowarto56 42.571,00 zl'
'do przeliczenh SG payieto 5rednikurc euro NBP - EUR.4.2571 zl z dnie 02.01.2020 t

SKLADKA

268,00 2l

Sl,ornie: dwiescie szestdziesiqt szesi zlotych 00/100

wARulK PLAT[oSct SKLADK|

Skladka platna do dnia 24.12.2020 .. na konlo-.

CoMPENSA TU S.A. VIG nr konra: 18 12t0 6957 700E 1800 1077 9028

Na przelewie nale2y poda6 typ i nr ninieiszej polisy

WARUNKI UBEZPIECZENIA

Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 6lislopada 2014 r. w sprawie obowiqzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
przedsiebiorc6w wykonuiqcych dzialalno66 z zakresu uslugowego prowadzenia ksiqg rachunkowych (Dz.tJ. 2014 poz. 1616).

Ustawa 2 dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiqzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyinym i Polskim Biurze

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.LJ. 2003 N 124 poz. 1152 z po2. zm.)

POSTANOwlENIA DODATKOWE

l. PoSTANOW|Ei{IA OOTYCZACE SKLADAT{IA REKLAiTACJI
L LJbezpieczaiqcemu, Ubezpieczonemu oraz uprawhionemu z umowy ubezpieczenia bqdqcemu osobq fizycznq, jak rdmie2
Ubezpieczaiacemu, Ubezpieczonemu oraz poszukujqcemu ochrony ubezpieczeniowei bqdqcemu osobq prawnq albo spdkq
naeposiadajqcq osobowoscj prawnei przysluguje prawo do wniesienia reklamacji, ptzy czym w ptz ypadku ww. os6b fizycznycl' paez
reklamacje nale2y rozumie6 wystqpienie skierowane do COMPENSY, w kt6rym osoba wnoszqca reklamacjq zglasza zastrzeienia
dovczace uslilg Swiadczonych pee2 COMPENSE. Zlo2enie reklamaqi niezwlocznie po powziQciu pr2ez osobQ skladajqcq reklamaqe
zastrzerei datwii pzyspieszy rretelne jei rozpatzenie pr2ez CO[TPENSE.
2, Reklamacja rno2e 2osta6 zlo2ona w kazdej jednostce COMPENSY, w kt6rej zakresie obowiqzk6w jest obsluga klient6w. Zlo2enle
reklamacji niezwlocznie po poiawieniu sie zastrzeiei do dzialalnogci COI\TPENSY,
ulatwi i pzyspieszy zetelne jej rozpateenie ptzez COMPENSE.
3, Reklamacja moze zostac zloiona w formie:
1) pisemnej- za po5rednictwem poczty, kuriera lub pisma zlo:onego osobi6cie w siedzibie CoMPENSY lub w jednostce terenowej
wskazanej w ust. 2 powyiej;
2) uslnej - telelonicznie na numer telefonu 22 501 61 00,
3) ustnie do protokolu, podczas wizyty \ siedzibie COMPENSY lub jednostce wskazanej w usl. 2 powyiej - wylqcznie w paypadku
Ubezpieczaiqcego, Ubezpieczonego ora2 uprawnionego z umowy ubezpieczenia bqdqcego osobq Uzyczna;
a) elektronicznei, poczta elektronicznq kierowanE na adres e-mail reklamacje@compensa.pl - wylqcznie w przypadku
Ubezpieczajqcego, Ubezpiec.?onego oraz uprawnionego z umo\,vy ubezpieczenia bedecego osobq fizyczne.
a. W celu przyspieszenia poslQpowania. reklamacja powinna zawieraal
1) imiQ inazwisko (nazwa firmy) osoby wnoszecej reklamacie:
2) adres osoby wnoszacej reklamacj?i
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3) informacjQ, czy wnoszqcy reklamacjQ 2qda olrzymania odpowiedzi drogq elektronicznq, a je2eli lak - r6wniei adres e-mail, na kt6ry
odpowied2 ma zostad prueslana;
,r) PESEL/REGoN;
5) numer dokumenlu ubezpieczenia lub nr szkody.
5. Na ,Adanie osoby wnoszqcei reklamacje, COMPENSA potwierdzi fakt zlo2enia reklamacji na piimie lub w inny uzgodhiony z niq
spos6b.
5. Odpowiedi na reklamaciQ powinna zosta6 udzielona przez COMPENSE bez zbednej zwloki, iednak nie p6iniej nii w lerminie 30
dni od dnia otrzymania reklamacii.
7. W pzypadku uzasadnaonej niemoinosci udzielenia odpowjedziw terminie okre6lonym w ust. 6, COMPENSA zobowiqzana jest
poinformowae osobe wnoszqcE reklamacje o:
l) pzyczynach braku mo2liwo6ci dotr.ymania ww. terminu (payczynach opo2nienia);
2) okolicznosciach, kt6re muszq zosla6 ustalone;
3) przewidywanym terminie rozpate enia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dfu2szym jednak nii 60 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
8. Odpowiedzi na reklamacje COMPENSA udziela w postaci papierowej Iub:
1) w przypadku Ubezpieczajqcych, Ubezpieczonych oraz uprawnionych z umowy ubezpieczenia bedqcych osobamif,zycznymi -za
pomocq innego tMalego nosnika informacjiw rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o uslugach platniczych, jednakie
odpowiedi mo2e
zostae dostarczona osobae skladaiqcei reklamacje pocztq elektronicznq wylqcznie na jej wniosek;
2) d pr2ypadku poszukujqcego ochrony ubezpieczeniowei, UbezpieczajEccgo oraz Ubezpieczonego bQdqcych osobami prawnymi
albo sp6lkami nieposiadajqrymi osobowosci prawnej - na innym lrwalym no6niku informacjiw rozumieniu arl. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3O
maja 201it r. o prawach konsumenta.
9. Ubezpiec2ajAcemu, ubezpieczonemu oraz uprawnionemu z umowy ubezpieczenia bedqcemu osobA fizycznq, pe ysh€uje prawo
zlozenia wniosku o rozpaltzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczeg6lnosci w pzypadku:
1) nieuwzghdnienia roszczeh osoby zglaszajqcej reklamacje w trybie rozpalrywanaa reklamadi;
2) niewykonania czynnosci wynikajqcych z reklamacji rozpalrzonei zgodnie z wolE osoby zglaszajqcej reklamacie w termin,e
okre6lonym w odpowred2i na le reklamacJQ.
10. Na wniosek Ubezpieczaiqcego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy ubezpieczenia bgdqcego osobq fizyc2nq, sp6r z
COMPENSA moze zostad poddany pozasqdowemu poslQpowaniu
w sprawie rozwi+ywania sporow miqdzy Klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu pzez Rzecznika
Finansowego (szczegolowe rnformacje w 9m zakresie dostQpne sq na stronie intemetowej Rzecznika Finansowego: htlps/rf.gov.pl).

ll. PosTANowtEr{tA ooTYcz.qcE SKTADAN|A sKARG
{. Podmioty, kt6rym nie prz ysluguie prawo zloienaa reklamacji, zgodnie z poslanowieniami pkt. l, ptz ysluguje prawo zlo2enia skargr
dotyczacej uslug lub dzialalnosci COMPENSY.
2, Do skargiokre6lonej w usl. I zastosowanie znajdujq postanowienia pkt. I dotyczqce reklamacii skladanych pzez
Ubezpieczaiacych, Ubezpieczonych oraz poszukujqcych ochrony ubezpieczeniowei
bqdqcych osobami prawnymi albo spolkami nieposiadaiqcymi osobowo6ci prawnej, z wylaczeniem pkt. I ust. 8. Odpowiedi na skargQ
udzielana iest w formie pisemnej. chyba 2e ze skarzqcym u2godniono innq formQ odpowiedzi. JeSli iyc2eniem skar2qcego iest
otrzymanie odpowiedza drogA eleklronicznq na wskazany adres e-mail i skar2qcy wyrazil zgode na otrzym!.wanie odpowiedzi drogq
elektronicznq, odpowiedi wysylana jesl mu te droga.'

Odpowiedzialno6e Ubezpieczyciela rozpoczyna sie od dnia podanego w polisie.

Niniejsza Polasa 2ostala wystawiona w dw6ch jednobrz miqcych egzemplazach, po jednym dla ka2dej ze stron umowy ubezpieczenia.

Warszawa, dn. 10.1 O20 t

*",

tliejsce i

0&ro
o.
63.H. Zl

t23t35ra38,
tel. 423 59 38

tOW TAx Biuro Rachonto*!
palryk Markus

r!Ultt8!Xsbr{&d$?l,ril,r.rlpodltila(trlrubbr-ut rgq&crtory.d
,/

Potwierdzam, 2e otzymabr! oraz.zlboznalem siQ z tre6cie niniejszej polisy iwarunkami ubezpieczenia oraz je ekceptujQ

Podpis Ubezpieczaiqcego
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OBOW|AZEK INFORiIACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

VIENNA INSURANCE GROUP

Adminiatrator danych osobowych: Compensa Towar:ystwo lJbozpieczei Spd,lka Akcyln. Vienna lnsur.nca Group z siedzibq w
Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 162. 02-342 Warszawa), (dalejiako.Administralor").

Daho kontaKowe Administ.atora:
Z Administratorem moina skontaktowai sie popzez adres emaii centrala@compensa.pl, telefonicznie pod numerem 22 501 61 00 lub
pisemnie na adres Administratora (ti. Warszawa, ui. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).

lnspoktor ochrony danych:
Z inspeKorem ochrony danych moina siq skontaktowaiwe lvszystkich sprawach dotyczqrych paetwarzania danych osobowych oraz
kozystania z praw zwiqzanych z peelwarzaniem danych poprzez email iod@vig-polska.pl lub pisemnie na adres Adminisbatqa
(tj. Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-3,(2 Warszawa).
Cele przetwazania danych osobowych oraz podstawa pEwna: Pani/Pana dane mogq by6 pr2etwar2ane w celu i na podsliawie:

CEL PRZETWARZAT'IlA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Niezbqdno66 przetwar2ania do wykonania umowy, kt6rej slronq
jest osoba, kt6rej dane dotycza, lub do podjQcia dzialai na
zqdanre osoby. ktorel dane dotyczq. przed zawaroem umowy:
art. zll usta$/y o dzialalnosci ubezpieczeniowei i reasekuracyinei;

\Masne cele marketingowe Adminrslratora, w tym cele
analityczne i poprzez profilowanie, w trakcie obowiqzywania
umowy ubezpieczenia.

Niezbedno6c przetwarzania do realizaqi prawnie uzasadnionego
inleresu Adminishalora. Prawnie uzasadnionym interesem
Administratora jest markeling wlasnych produkt6w i usllrg
Administratora oraz pzet\/arzanie danych w celach
analitycznych.

\Masne cele marketingo e Adminisfalora, w tym poprzez
profilowanie. pozako6czeniu obowrazywania umowy
ubezpieczenia.

Zgoda na pr2etwazanie danych

V\[asne cele marketingowe w oparciu o zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Zgoda na przetwae anie danych

NiezbqdnoSe przetwarzania do wypelnienia obowiq2ku
prawnego ciqiqcego na administratoze;
niezbedn066 przetwazania do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczei (w pzypadku szczeg6lnych kategorii danych
osobowych).

Dochodzenie roszczei zwiqzanych z umowq ubezpieczenia NiezbQdn066 p12etwar2ania do realizacji prawnie u2asadnionego
interesu Administralora w poslaci mo2liwosci dochodzenia pzez
niego roszcze6.

Podejmowanie czynnoSci w zwiazku z p12eciwdzialaniem
pzestgpstwom ubezpieczeniowym.

Niezbedno66 pzetwaeania do realizacji prawnie uzasadnionego
inleresu Administralora w postaci mo2liwoici pzeciwdzialaniu
i 6ciganiu pzestepstw popelnianych na szkodQ zakladu
ubezpiecze6.

NiezbQdno66 pzelwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
inleresu Administratora w postaci ograniczenia negatywnego
wplywu ryzyka ubezpreczenrowego zwiq2anego z zawieranE
umowq ubezpieczenia.

PrzekazrManie danych osobowych pzez Administratora do
Compensa Towazyslwo lJbezpieczei na Zycie S.A. Vienna
lnsurance Group w jej wlasnych celach ma*etingowych.

Zgoda na pzelwazanie danych

Oktos przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobor,re bQdq przechowywane do mofienlu ptzedawnienia roszczei z tytulu umowy ubezpieczenia lub do momentu
wygasniQcia obowaQzku pzechowywania danych wynikajqcego z p.zepisow prawa, w szczeg6lno6o obowjqzku przechowywania
dokument6w ksiqgowych dotyczEcych umowy ubezpieczenia, oraz przepis6w o aulomatycznej wymjanie informacji podelkorvych z
innymi pahslwami.
Administrator, w trakcie obowiqzylvania umowy ubezpieczenia, przestanie pzetwae a6 dane wykorzystywane do wlasnych cel6w
marketingowych, w tym cel6w analitycznych i poprzez profllowanie, ie2elizglosi Pani/Pan spzeclw wobec przetwarzania Pani/Pana
danych w tych celach.
Administralor. po zakoiczeniu obowiqzywania umowy ubezpieczenie. pr2estanie pr2etwar2ad dane wykor2yslywane do wlasnych cel6w
marketingowych. w tyft popr2ez profilowanie, je2eli cofnie Pani/Pan wyra2ona zgodQ na przelwar2anie danych w tych celach.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczei S.A, Vienna lnsurance Gr
Al. Jerozolimskie 162
02-U2 Watszawa

.rel: +4822 15O161 00 801 120 000
Fak6: +48 22l 501 60 01

KRS 6691, Sqd Rejonowy dla m-st- Warszawy
Xll \ivldzial Gospodarczy KRS, NIP 526 02 14 686
Kapital zakladowy: 179 851 957,00 zl - oplacony w calosci

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego i wykonania umowy
ube2pieczenia.

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o
zautomatyzowane podejmowanie decyzii, w tym profilowanie-

art. 4'l ustawy o dzaalalno6ci ubezpieczenio*ei ireasekuracyjnej

Likwidacja szkody z umowy ubezpieczenia.

Reasekuracia ryzyk.
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Vwra2am zgodq na oleymywanie od Compensa Towazyslwo Ubezpieczei S.A. Vienna lnsurance Group oraz Compensa
Towazystwo Ubezpaeczei na Zycie S.A. Vienna lnsurance Group z siedzibami w Warszawie informacji handlowemarketingowych z
u2yciem uzqdzei telekomunikacyjnych i tzw. adomalycznych system6w wywoluiqcych. wybierajqcjako forme kontaktu: Wadomosci
elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, serwisy intemetowe, w lym portale spolecznosciowe)
rak D Nie q
Vwraiam zgode na oteymywanie od Compensa Towazystwo Ubezpieczei S.A. Vienna lnsurance croup oraz Compense
Towarzystwo Ubezpieczed na 2ycie S.A. Vaenna lnsurance Group z siedzibamiw Warszawie informacji handlowo-rnarj(etingowych z
u2yciem uQqdze6 telekomunikacyjnych i Ew. automalycznych system6w wywoluiEcych, wybierajecjako forme kontaktu: Polqczenra
g[osowe (rozmowa telefoniczna. komunikaty glosowe IVR).
TakE Nie D

Uvyra2am zgod8, aby moje dane osobowe takie jak: imiona, nazwisko, dane kontaktowe, dane o miejscu zamieszkania, pci, daoe
urodzenia, informacje o rodzajach ubezpieczei oraz historia umowy ubezpieczenia (w tym inlormacje o produktach ubezpieczeniowych.
z kt6rych kozystalem/am w peeszloici), w tym w zakresie w jakim te dane mogq byi chronione tajemnicq ubezpieczeniowq oraz w tym
tak2e dane zebrane w przyszlosci byty pdekazywane przez Compensa Towar2ystwo lJbezpieczeri S.A. Vienna lnsurance Group do
Compensa Towan ystwo lJbezpieczei na Zycje S.A. Vienna lnsurance Group z siedzibamiw Warszawie (Al. Jerozolimskie 162.02-342
Warszawa), ora2 na ich p.z etwazanie p,zez Compensa Towarzystwo Ube2pieczei na Zycie S.A. Vienna lnsurance Group, jak r6wniez
aby Compensa Towarz ystwo Ubezpieczei na zycie S.A. Vienna lnsurance Group podejmowala wobec mnie decyzie oparte wylqcznre
o zautomatyzowane przelwarzanie, w tym poprz ez profilowanie, w jej wlasnych celach marketingowych, w tym w celu okre6lenaa
preferenqi lub potr2eb w zakresie produkt6w ubezpiec2eniowych i innych produklow fnansowych, oraz w celu ptzedslawienia
odpowiedniejglerty.
Tak ! Nie Q
\ /yra2am zgodq. aby moje dane osobowe takie iak: imiona, nazwisko. dane kontaktowe, dane o miejscu zamieszkania, frci, dacie
urodzenia, informacje o rodzajach ubezpiecze6 oraz historia umowy ubezpieczenia (w tym informacje o produktach ubezpieczeniowych,
z kt6rych kozystalem/am w pzeszlo6ci), w tym w zakresie w jakim te dane moga byc chronione taiemnicq ubezpieczeniowq oraz w tym
takie dane zebrane w pzyszlosci byty przekazywane pa ez Compensa Towar2ystwo Ubezpieczeh na 2ycie S.A. Vienna lnsurance
Group do Compensa Towazystwo Ubezpieczeh S.A. Vienna lnsurance Group z siedzibamiw Warszawie (AI. Jerozolamskie 162,
02-342 Warszawa), oraz na ich przetwazanie pftez Compensa Towazystwo Ubezpieczei S.A. Vienna lnsurance Group, jak r6wniez
aby Compensa Towazystwo Ubezpiecze6 S.A. Vienna lnsurance Group podejmowala wobec mnie decyzje oparte wylqcznie o
zautomatyzowane przetwazanie, w tym popruez protilowanie, w jej wlasnych celach mar*etingowych, w tym w celu okreslenia
preferenqilub potrzeb w zakresie produktow ubezpieczeniowych i innych produktow fnansowych, oraz w celu pzedstawienia
odpo$/iednieioferty.
TAK E NiE EF

Oswiadczam, ie zapoznalem siQ oraz wszyslkie osoby zarnleresowane zawarciem umowy ubezpieczenia z tresciq dokumentu
'Obowiq2ek lnformacyjny Administratora Oanych Osobo,,vych", kt6ry zostal ma pe edstawiony jako osobie, ktorei dane dotyczq.
TakE Nie E

oSwtADczE tE pRzEDsrAWctELA corrpENsy LUB posREDNtKA.

Oswiadczam, 2e zapoznalem osoby zainte.esowane zawarciem umowy ubezpieczenia z dokumentem "obowiqzek lnformacyiny
Administratora Danych Osobowych".
TakX Nie D

0+,rq}

'tel.
Podpis przedstawiclela

LOW TA.X Bilro Rn.hu.tok Sp. 2 o.o.palryk Markus

ktr@ 6t
n

Podpis Ubezpieczajecego
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OSWAOCZEIIA UBEZPIE

Vwra2am zgodg, aby moje dane osobowe takie jak: imiona, nazwisko, dane konlaklowe, dane o miejscu zamieszkania, plci, dacie
urodzenia, informacje o rodzaiach ubezpiecze,i oraz hisloria umowy ubezpieczenia (w tym informacje o produktach ubezpieczeniowych,
z kt6rych korzystalem/am w przeszlosci), w tym w zakresie w jakim te dane mogE byc chronione tajemnicq ubezpieczeniowq oraz w tym
takie dane zebrane w pQ yszlosci byly pzetwarzane pr2ez Compensa Towar2ystwo Ubezpieczei S.A. Vienna lnsurance Group z
siedzibq w Wars2awae (Al. Jerozolimskie 162, 02-3i12 Warszawa). we wlasnych celach marketingowych, jak r6wnie2 aby Compensa
Towaaystwo Ubezpieczed S.A- Vienna lnsurance Group podejmowala wobec mnie decyzie oparte wylqcznie o zaulomatyzowane
pzetwarzanie, w tym poprzez proflowanie, w celu okrealenia preferencji lub potr2eb w zakresie prcdukt6w ubezpieczeniowych i innych
produkt6w finansowych, olaz w celu przedslawienia odpowiedniej oferly. po zako6c?eniu obowiqzywania umowy ubezpieczenia.
TAK E NiEEL

\ ryra2am zgodQ, aby Compensa Towaaystwo Ubezpieczei S.A. Vienna lnsurance Group podejmowala wobec mnie decyzie oparte
wylqcznie o zautomatyzowane pzetwar2anie, w tym popzez proflowanie, moich danych osobowych takich jak: imiona, nazwisko, dane
kontaklowe, dane o mieiscll 2amieszkania, plci, dacie urodzenia, informacje o rodzalach ubezpieczei oraz historia umowy
ubezpieczenia (w tym informacje o produklach ubezpieczeniowych, z kt6rych kor2ystalem/am w przeszloaci), w tym w zakresie w jakim
te dane mogq byi chronione taiemnicq ubezpieczeniowq oraz w tym tak2e dane zebrane w przyszlosci , we wlasnych celach
martglingowych oraz w celu przedsta\flienia odpowiedniei oferty, w trakcie obowiqzyv,ania umowy ubezpieczenia.
TAKN NleD
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Odbiorcy danych:
Pr2ysluguie Pani/Panu dane osobowe mogq byc udostepnione zakladom reasekuracji oraz podmiotom uprawnionym do ich olrzymania
na podstawie obowiqzuiqcych paepisdw prawa.
Ponadto Pani/Pana dane mogq byi przekazwane podmiotom ptzetwaeaiqcym dane osobowe na zlecenie Administratora, m-in.
agenlom ubezpaeczeniowym, dostawcom uslug lT, podmiotom peechowujacym i usr.rwaiqcym dane, podmiolom iwiadczqcym uslugi
personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, podmiotom przetwarzajqrym dane w celu windykacja naleino6ci, agenqom
marketingowym - przy czym takae podmioty przetwae ajq dane na podslawie umowy z Administratorem i wylqcznie zgodnie z
polecenaami Adminislratora.
Pani/Pana dane osobowe nie bQdq pzekazywane do odbiorc6w znajduiqcych siQ w paistwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym-

Prarra o3oby, kt6rej d.n. dotyczi:
Pani/Panu prawo dostepu do Pani/Pana danych oraz prawo iqdania ich sp.osto/vania, ich usuniqcia lub ograniczenia ich pzelwarzanra
Wzakresie, w jakim podslawq pzelwa12 ania Pani/Pana danych osobowych rest pzeslanka prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, pr2ysfuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Wzakresie, w iakim podslawq pzelwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 2goda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania.
Vvycotanie zgody nie ma wplylvu na zgodnoic z p,awem peelwaeania, ktorego dokonano na podstawie zgody pe ed jej wycolanlem.
W2akresae, w jakim Pani/Pana dane sq pr2etwar2ane na podstawie zgody lub na podstawie umowy, a pzetwaeanie odbywa stQ w
spos6b zautomatyzowany. pr2ysluguie Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych,li. do oteymania od Administratora
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uZywanym tomacie nadaiEcym siQ do odczytu maszynowego.
Mo2e Pani/Pan pzeslai te dane innemu adminiskatorowi danych.
Wzwiazku ze 2automatyzowanym podejmowaniem decyzji, o ktorym mowa poniiej, ma Pani/Pan prawo do uzyskania wyjasnied,
zakwestionowanaa tej decyzji, a takie do wyra2enia wlasnego slanowiska lub do uzyskania inteMencji czlowieka.
W celu skorzystania z powy2szych praw nale2y skontaktowa6 siQ z Adminislratorem lub z lnspektorem Ochrony Danych. Dane
kontaktowe Administratora oraz lnspeklora Ochrony Danych wskazano powyrej.
Pzysfuguje Pani/Panu r6wnie: prawo wniesienia skargido organu nadzorczego zajmujqcego sig ochronq danych osobowych.

lnformacja o zautomatyzowanym podejmowanlu decyzii, w tym profilowaniu:
Wzwiqzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych podejmowane bede decyzje oparte na wylEcznie zautomatyzowanym
pzetwarzaniu w zakresie niezbednym do zawarcia lub wykonania umowy ubezpieczenia. Decyzje te bedq dotyczyty okreslenia
parametr6w umowy ubezpieczenia. !! tym m.in.: wysokoSci skladki ubezpieczeniowej lub moiliwosci zawarcia umowy ubezpieczenia
Decyzje bqdq podejmowane na podstawae Pani/Pana danych dotyczqcych daly urodzenia, historii szkod, informacii o pzedmiooe
ubezpieczenia oraz informacii o slanie zdrowia (ubezpieczenia zdrowotne). Decyzje bQdq oparte o proflowanie, tj. zautomatyzowane
przetwaeanie Pani/Pana danych osobowych w celu automatycznei oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
W przypadku wyraienia zgody na zaulomatyzowane podejmowanie decyzji we wlasnych celach marketingowych Administratora,
decyzje te bedq dotyczyly kierowania do Pana/Pani okrealonych komunikat6w marketingowych oraz pzedstawienia Pani/Panu oferty
produkt6w lub uslug Administratora. Decyzje bedq podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczqcych, daty urodzenia,
informaqio charakteee wykony$ranej pracy, mieisca zamieszkania, posiadanych produklow, historii ubezpieczenia. Decyzje bede
oparte o proflowanie, lj. zautomalyzowane wykoaystanie danych osobowych w celu okreslenia zachowa6, preferencji lub potzeb !r
zakresie produktow lub usfug oraz w celu przedstawienia Pani/Panu oferty produkt6w lub uslug.

lnformacia o wymogu podania darych:
Podanie danych osobowych w zwiqzku z zawieranq umowQ ubezpieczenia jest niezbedne do dokonania oceny ryzyka
ubezpieczenioweqo oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia - bez podania iqdanych pe ez Administratora atanych
osobowych nie jesl mozliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.
Podany adres e-mail lub nlmer telefonu bedzie v{ykorzystywany do wyslania dokument6w i informacii zwiqzanych z obslugq umowy
ubezpieczenia np- przesylania informacii o platno6ciach lub informacji o wa2nych terminach wynikaiqcych z umowy ubezpieczenia.
Podanie danych osobowych w celach marketangowych iesl dobrowolne-
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