Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
tel. 22 469 69 69, www.wiener.pl

Oświadczenie Ubezpieczonego/przedstawiciela Ubezpieczonego
do umowy indywidualnego ubezpieczenia Pakiet OŚWIATA
Polisa nr ......................................
Jako Ubezpieczony/przedstawiciel Ubezpieczonego, oświadczam, że:
• wyrażam zgodę na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu ubezpieczenia Ubezpieczonego, którego
reprezentuję;
• przed wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki zostały mi doręczone Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet
OŚWIATA, zatwierdzone Uchwałą Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group nr 27/20 z dnia 31 marca 2020 r.,
obowiązujące od 20 kwietnia 2020 r.;
• Ubezpieczony/przedstawiciel ustawowy Ubezpieczonego zapoznał się z treścią dokumentu Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.
Lp.

Imię i nazwisko Ubezpieczonego

Imię i nazwisko przedstawiciela

1.
* w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje się rodzic/opiekun prawny

Podpis przedstawiciela

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.
Administratorem danych osobowych jest Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22A.
Z administratorem można się kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl
lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z Inspektorem Ochrony
Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
Dane osobowe zawarte w niniejszym dokumencie będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia do ubezpieczenia (przystąpienia do umowy
ubezpieczenia) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia PE I R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych; uzasadnionym interesem administratora jest objęcie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową.
Dane osobowe ubezpieczającego i ubezpieczonego mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych
osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, innym zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji, firmom audytorskim, a także
podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym
i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), w tym podmiotem przeprowadzającym likwidację szkody.
Dane osobowe zawarte w niniejszym dokumencie nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe ubezpieczającego i ubezpieczonego będą przechowywane przez czas trwania umowy ubezpieczenia, nie dłużej do momentu
przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze
szczególnych przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie, której dane
dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy ubezpieczenia, ich podanie jest warunkiem ustawowym.

