ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………..…,
wyrażam zgodę się na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Finansowo Ubezpieczeniowe
KONKRET Tomasz Nowacki, Monika Nowacka w celu obsługi, promocji ubezpieczeń oraz marketingu
związanego z ubezpieczeniami.
W związku z powyższym przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych jest CFU KONKRET*.
2. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest moja zgoda. Są one
zbierane zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od 25
maja 2018 roku z RODO.
3. Zostałem poinformowany/a, że mam prawo do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie i do tego czasu mogą one być
przetwarzane w celach obsługi informatycznej, oraz informacyjno-marketingowych. Wiem, że mam prawo
także być zapomnianym i wnieść skargę do organu nadzorczego.
4. Wyrażam zgodę na kontakt w formie listownej, elektronicznej (e-mail) oraz przy wykorzystaniu urządzeń
telekomunikacyjnych (telefon, SMS):
TAK □ / NIE □ w sprawie wznowienia ubezpieczenia/kolejnej raty,
TAK □ / NIE □ przesyłanie informacji marketingowych o ubezpieczeniach, usługach i produktach.
Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………..
Adres e-mail: ………………………………………………………………………….

Data:
………………………………………

Podpis:
……………………………….……………

* INFORMACJE O GROMADZENIU I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Firma CFU KONKRET jest pośrednikiem ubezpieczeniowym. Zawieramy ubezpieczenia majątkowe i życiowe na rzecz zakładów ubezpieczeniowych które
udzieliły Pełnomocnictw Agentowi. Dane Zakładu Ubezpieczeń w którym zostało zawarte ubezpieczenie znajdują się na polisie ubezpieczeniowej.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych zebranych przy zawarciu ubezpieczenia i przetwarzaniu w związku z realizacją ubezpieczenia jest Ubezpieczyciel,
a Współadministratorem Agencja CFU KONKRET, która przestrzega ściśle najwyższych standardów oraz przepisów o ochronie Pana/Pani danych osobowych
zgodnie z RODO. Agent pełni rolę przetwarzającego te dane w związku z ubezpieczeniem.
Celem zgromadzenia niezbędnych danych jest zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia na podstawie wcześniejszego rozeznania Pana/Pani potrzeb, w celu
dobrania najbardziej odpowiedniego ubezpieczenia,
Czas przechowywania danych osobowych Państwa wynika z czasu realizacji umowy, udzielonego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz przewidzianych w
prawie okresów zobowiązań i przedawnienia roszczeń.
Posiada Pan/Pani prawo do: złożenia żądania dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia
przetwarzania. Także prawo do bycia zapomnianym i do przenoszenia danych. Prawo do bycia zapomnianym jest realizowane, jeśli dane nie są już niezbędne do
realizacji celów, w których zostały zebrane.
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