Nr wniosku / Nr Polisy

Skandia ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
z siedzibà w Warszawie
ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa
Centrala tel.: +48 22 460 22 22
fax: +48 22 332 17 55
Infolinia: 801 888 000
www.skandia.pl

Załàcznik do wniosków

dotyczàcy identyfikacji osób fizycznych reprezentujàcych osoby prawne
lub jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoÊci prawnej

1. Dane osoby fizycznej

Imi´

Nazwisko
PESEL

Data urodzenia

Telefon

Telefon komórkowy

E-mail
Kraj

Adres zameldowania

Ulica

Nr domu
Kod pocztowy

MiejscowoÊç

Nazwa osoby prawnej

REGON

Nr mieszkania

Poczta
NIP

Siedziba spółki (miejscowoÊç, kraj)

Klauzula informacyjna
Informujemy, ˝e Administratorem danych osobowych jest Skandia ˚ycie TU S.A.(Skandia). Dane b´dà przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawà z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, celach archiwalnych, celach marketingowych produktów Skandii,
w tym składania ofert. W przypadku wyra˝enia odr´bnej zgody, okreÊlonej w punkcie 2, dane osobowe b´dà przetwarzane tak˝e w celu zaprezentowania oferty podmiotów
współpracujàcych ze Skandià.
Dane b´dà udost´pniane jedynie uprawnionym podmiotom w okolicznoÊciach przewidzianych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalnoÊci ubezpieczeniowej oraz w innych
powszechnie obowiàzujàcych przepisach, w tym w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak równie˝ mogà byç
przekazywane reasekuratorom wykonujàcym działalnoÊç na rzecz Skandii, w tym za granic´, do krajów dajàcych gwarancj´ ochrony danych osobowych, w zakresie
odpowiadajàcym przepisom obowiàzujàcym na terenie RP.
Informujemy równie˝, i˝ na podstawie zgody udzielonej przez GIODO, Paƒstwa dane osobowe mogà zostaç przekazane do spółek, których siedziba znajduje si´ w Republice
Indii, w celach zwiàzanych z zawarciem umowy ubezpieczenia i jej wykonywaniem.
Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie Imi´, Nazwisko i nr PESEL niezb´dne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Majà Paƒstwo prawo dost´pu do
treÊci swoich danych i ich poprawiania, a tak˝e prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
OÊwiadczenie
1. Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych przez Skandia ˚ycie TU S.A. w celach wskazanych powy˝ej w niniejszym formularzu.
2.

q Wyra˝am /q nie wyra˝am zgod´ na przetwarzanie danych osobowych w celu prezentowania oraz oferowania przez Skandia ˚ycie TU S.A. produktów bàdê usług

3.

q Wyra˝am /q nie wyra˝am zgod´ na przesyłanie mi Êrodkami komunikacji elektronicznej, na zasadach okreÊlonych w ustawie o działalnoÊci ubezpieczeniowej,

4.

q Wyra˝am /q nie wyra˝am zgod´ na przesyłanie informacji handlowych Êrodkami komunikacji elektronicznej.
q Wyra˝am /q nie wyra˝am zgod´ na kontaktowanie si´ ze mnà przez Skandia ˚ycie TU S.A. celem przedstawienia oferty marketingowej za pomocà telekomunika-

5.

podmiotów współpracujàcych ze Skandia ˚ycie TU S.A.

informacji, których obowiàzek przekazania wynika z tej ustawy, w tym informacji o wysokoÊci Êwiadczeƒ przysługujàcych mi z Umowy/Polisy, je˝eli ich przekazanie w tej
formie wymaga uzyskania zgody.

cyjnych urzàdzeƒ koƒcowych i automatycznych systemów wywołujàcych.

Preferowana forma kontaktu
(zaznaczyç wszystkie właÊciwe): e-mail

Data

SMS

Tel. komórkowy

Tel. stacjonarny

MiejscowoÊç

Regon: 016003836; NIP: 951 19 33 418
Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, KRS 0000056463.
WysokoÊç kapitału zakładowego: 82.000.000,00 PLN. WysokoÊç kapitału wpłaconego: 82.000.000,00 PLN.

Dogodne godziny kontaktu:

Czytelny podpis

F-ZW-1503

