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-iWnioseldPolisa 
seria EDU-A/P nu,n., 083358

21200065509077

potwierda.ią€ awarcie umowy ubezpi*Zenia grupowego EDU PLUS na podstawie ogólnych Warunków UbszpiBęenia EDU PLUs zatwi€rdzonych uchwaĘ n l o1lo3lo3l2o20 zażądu lnterRisk
Towarzystwo Ubezpieeeń Spolka Akcyjna Vienna lnsurance Group z dnia 3 mafa 2020 roku.

UBEZPlECZAJĄCY

lnterRisk Kontakt 22 575 25 25

OSOBA PRAWNA

Nazwa placówki:

Rodzaj placówki:

Adres:

Adres korespondencyiny:

NlP:

REGON:

E-mail:

14010565ll

§P_GREBKow@oP.PL

zEsPÓŁ szKoLNo+EzED§zKoLilY

szkoła podstawowa

uL. §zKoLNA .|, oz.tro enęexów
UL. szKoLi,|A 1; 07-110 GF§BKóW PoLSKA; PoWAT WĘGRoW§KI

Telefon stacjonarny:

Telefon komórkowy:

257930374

UBEZPIECZAJĄCY - OSOBA DO KONTAKTU

lmię inazwisko:

E-mail:

ANDRZEJ KĄCA

ANDRZEJ.KAGA@lNTERIA.PL

Telefon stacjonamy:

UBEZPIECZENI: DZECI, UCZNIOWE, STUDEttlCl l PRACOWNICY:

oKREs UBEzPlEczENlA

Telefon komórkow}ł 50§706116

ZE§PÓŁ SZKOLNO.PRZEDSZKOLNY

Datapoczątku: 2020.09.01 Data końca: 202148-31

zAKREs uBEzPlEczENlA

oPcJA UBĘzPlEczENlA

OPCJA PODSTAWOWA PLUS

Rodzai świadczenia Suma
ubezpieczenia Yltysokość świadczenia w 70 j tĘsokoSć Swiadczenia w zł

1 Śmierć ub€pieEonego na te.enae placóWki oświatowej w Wyniku NW

20 000,00 d

dodalkowo 100% sU 4U uUU zl (łąenle Ze
świadczeniem z pkl 2}

2 Smierć Ubezpieponego w wyniku NW 1w tym rOwńEŹŹwłEEi'iIOlr
l!€g!,] 100% sU 20 000 zł

3 '100% Uszczeńku na zdrowiu w Wyniku NW 100% sU 20 000 Zł

1 Poniżą 'l009o Usząeóku na zdroriu w wyniku NW Za 1yo uszżeńku na zdrowiu okIeślonego
wyłąĘnie w Tabeli Nom UszEeńku na zdrowit 2o0 a

5
Koszty nabycia wyrcbów medycznych wydawan!ćtr niiimnie6ń7ióizV Edu Plus - 1% sU
zakupu lub napEwy okularów lub aparatu §UchowBgo u§zkodzonych w wyniku
NW na tęrenie plańWki ŃWiatowej

do 30% sU w tym okulary korekcyjne i aparety
sŁchowe _ do 200 Zł

do 6 000 zł w tym okulary
korekcyjne i aparaty §uchowe _

do20a zl6
NW

do 30% sU do6000ż
7 PĘryzienie, poĘsanie, ukąszenie Jeonorazowo 1 70 sU W przypadku pogryzienia

lub 2yn w oPvoadkll mka§An;a l,krś7Ml. 200 z} lub 400 ź
8 Rozpoznanie u Ubezpieczonego sep§y

jednonzowo 20% sU 4 000 zł
9 Śmieć opiekuna pnwnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW jednorazorc 10"/o sU 2o0o zl
l0 Uszczeńek na zdrowiu W wyniku ataku padaEki jednorażNo 1% sU
11 Wsluąśnienie móżgu w wyniku NW jednorazowo ,1% sU 2o0 ż
12 Zźtrucie pokamowe lub nagłe zatrucie gazami, UąaŻ pomrenie pĘE6ńTuU-

p8runem jednorazowo 5olo sU 1 000 żł

13 Rozpoznanie u Ubezpieeonego ńorób odroieugcych (bąblowiÓ,
tok§oplazmoza, Wściekliznai jednorazowo 5% sU '1 000 zł

c€ntr8la
ul. Noakowskiegp 22
00ó66 Warszawa
WWw.interrisk.pl

sąd Rejonowy dla M. st War§zawy
Xll Wldział Gospodarczy KR§
KRs 0000o*t136
Kapitał zaldadowy i kapit]ał Wplacuy: 137.Mo.,l00 PLN

zezwolenie Ministra FinansóW Du/905/A/KP/93
z dnia 5 listopada 1993 r.
REGoN 010644132
NlP 526ł0-38-806

oRYGlNAŁ 1l4



InterRisk TU S,A.
Vienna lnsurance Group
oddział l w war§zawie
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
tel- (22) 337-86-86, f ax. (22} 337 -86-64

lnterRisk§
VlENNA lNSURANcE GROUP

ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WYZEJ OPCJ| UBEZP|ECZEN|A
O OPCJE DODATKOWE:

Suma
ub€zpieczenis

ylrysokość świadczenia w 96 Wy§okość świadczenia w zl

opcja oodatkowa D2 - opauenia w wyniku nie§zczęśliwego wypadku 2 000,00 ż ll stopień _ 10% sU: lll stopień - 30% sU; lV
śrńnipń _ 5no/^ .ql l 200 Zł lub 600 zł lub 1 000 zł

opcła Dodatkowa D3 - odmrcżenia 1 0@,00 zł ll Slopień _ l0% su; lll slopień - 30% SU; lV
stopi€ń - 50% sU 1 00 Zł lub 300 zł lub 500 zł

opcia Dodatkowa D4 - pobyt W szpit]alu w Wyniku nieszczęśliwego Wypadku 10 000,00 zł
1% SU akażdy dzień (świadeenie ptatne od 1

dnia pod Warunkiem pobytu w szpitalu minimum
3 dni)

100 zl

opcia Dodatkowa D5 - pobytu w szpila|u w Wyniku choroby 10 000,00 ż 1'l. sU za każdy dzień (świadesie od 3-go
dnia mbvfu} 10o zł

opqa l]odatkowa D6 - Pważne choroby (nowotwór Złośliwy, pamliż, niewydolnŃć
nerek, poliomyelitis, utraia wzmku, utratia mowy, utmta sfuchu, anemia apla§tyma,
stwardnienie rozsiane. cukrzyca typu l, niewydolność serm, choroby
autoimmunologiane, zapalenie opon mózgowGrdzeniowych, transplantacja głównych
organóW)

2 000,00 zł 100% SU 20oozl

opcja Dodatkowa D7 - ko*ty opefacji plastymych w Wyniku nieszczęśliwe§o Wypadku 1 000,00 ź do 100% sU do 1 o00 zł

opcja Dodatkowa D8 - opemcje w Wyniku nieszĘęślŃego wypadku 2 000,00 zł zgodnie z TABEĘ NR 8 oWU zgodnie z owu
Upqa Uodatkowa D13 - kosay lecżenia stomatologignego W wyniku nieszEęśliwego
wypadku 500.00 zł do 100% sU, max. 300 zl za jeden ząb do 500 zł
Opąa Dodatkowa D15 _ As§istanĘ EDU elUS 1torepetyc;e, pomi psycńloga]p6ń&
infomaty*na, pomtr redvena) 5 000,00 Zł świadEenia zgodnie z oWU ąodnie z oWU

opqe dodatkowe Dl8 - K6zty leków 500,00 Zł świadczenie zgodnie z oWU do 500 zł

opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoaanie bofeliozy 1 500,00 zł
do 10o% sU, W tym; a) zdiagnozowanie

bseliory do 1 000 zł, b) wizyta u leka% do 150
Zł. c) badania diagnostyczne do 150 zt, d)

anlybiotvkotffipia do 200 zł

do1 500ż

sKŁADKA

Łączna składka za osoĘ (PLN)
/llć7niówip), 38,90 zł

Łączna składka za osobę (PLN)
1nramWnicV), 38,90 zł

Łączna składka za osobę (PLN)
{dvrektnn): 0,00 zł

Lp. uczniowie Pracownicy Dyrektorzy
1 Liczba ubezpieczonych 310 .l0

2 ZnżKa sK€dKl - llczba osób będąca W trudnej sytuacji
(stanowiąca do 1 0% liczbv osób ubezDieczonvch) 0

J składka za 1 osobę 38,90 zł 38,90 zł
4 Składka Ęcznie 12 059,0{l zł 1 556,00 zł
5 Łączna składka do zapŁaty zawszystkie osoby 13 615,00 zł

Tryb płahości składki: jednórazowo

Składka płatna jednorazowo gotówkffiueleuen do dnia 2020-r0-3't.

Konio lnterRisk Tu s"A. vienna lnsuran@ eroup: 20 1240 6960 7 170 001 2 5008 3358.
Rata Kwota płatna w terminie

1 13 615,00 zł 2020-1a31

|NTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY STANOWĄ ZAŁĄCZNIKI:

fi imienna lista ubezpieczonych

ośWLĄDczENl,A

1, OŚwiadczam, Że otrzYmał€m(am) i zaPoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w Ęm z ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Edu plus zatwierdzonymiuchwałą nr 0'tl03l03l202} orazOgółnYmi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osob fŹacŹnych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorówplacÓWek oŚWiatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwaĘ Ń ovo3lo3l2Ó20 ńrząau lnierRiŚr towjrzyslwa Ubezpieczeń społki Akcyjnej Viennalnsurance Groupzdnia 3marca2o20 roku ('ogólneWarunki 0bezpieczeńia';. informaclą o której mowa wart. lz ust. r ustawyodziałalności ubezpieczeniowej ireasekuracYjnej, informacją dotYcząą możliwości i procedury złoźenia i rczpatęenia skię i reklamac{i, organu właściwego doich rozpatrzenia oraz pozaĘdowego
rozpatrywania sporów.

2, oŚWiadczam, Że otżymałem(am) ustandarrzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Jestem śWiadomy(ma), że dokument ten ma
_ charakter informacyjny, a pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym zawarte ą w'ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.3, oŚwiadczam , Że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zoskłem(am)-poinformowany(nalo ńożiwości pzeprowaózenia badania moiń wymagań i potrzeb wzakresie ochrony ubezpieczeniowej. Potwierdzam, że niniejsza umowa ubezpieczenia jesl lgodna z moimi wymaganiami i potrzebami W zakresie ochrony

ubezpieczeniowej, a takŻe z wymaganiami i potrzebami w Żakre§ie ochrony ubezpieczóniowój osób ubezpieczonich w przypadku gdy została zawańa na cudzyrachunek (W tym w formie ubezpieczenia grupowego},
4, oŚWiadczam, ze zo§tałBm(am) poinformowany(na) o charakteze wynagrodzenia otrzymywanąo pzez agenta lub osoby wykonujące czynności dystrybucyine zakładu
_ ubezpieczeń w ałiązku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia.5, WyraŻam zgodę na otrzymywanie od lnterRisk TU Menna lńsurance Group informacji handlowo_marketingowych, W tym z użyciem uźądzeń telekomunikacyjnych iżw.automatycznych systemów wywołujących - wybierając jako formę kontaktu: Wiadomości elektroniczne (w-tyrnmail, sńslmmŚ, komunikaty w senłisie intemóiowym);Rozmowę telefoniczną (w tym lVR).

centrala
ul. Noakow§kiego 22
00€68 Warszawa
Www.interisk.pl

sąd Rejonowy dla M. st. Wa§zawy
Xll Wydział Gospodarczy KRs
KRs 0000054136
Kapitał zakładowy i kapitał Wpłacony: 1 37.640. 1 00 PLN

Zezwolenie Ministra Finan§ów Du/905/AJKP/93
z dnia 5 li§topąda 1993 r.
REGoN 010644132
NlP 526{0*38_806

oRYGlNAŁ 214



lnterRisk TU S.A.
Vienna lnsurance GroUp
oddział l w warszawie
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
tel. (22) 337-86_86, fax. (22) 337-86ł4

lnterRisk§
Vl§NNA lNsURANcE GROUPffiWysłanie podpisanego ośWiadczenia w formie oroi.ro*ói na 2.irc§ lnłalPiclr Tawlpr,-i..^ l rL^--r__ffi:'i:§j#3li1"3ffiH'fitTTi:nrii:::::ćł:l*:Irj:śf"?:iłfll'^i",ilffi':§:T§ff.:'ff,ł;;fii'§i""frffi"*:'?jiTPJ1';

Ililjli?l'j"*T"lt;l*;**;:r*,';::x:::iiiiliłł*:iffiiiłiFiłiiiĘĘryą'.T'3l1i*i3';9n.".yosóbfirycznych w
il':;|;"ijffiy""fi*:T"!T#,:i"T3i3łr, i'"]piJii" Jiiiij"ó'ffiiń7;"-ffi"i:"i.,:il''.#""fiil""Ł:r"il"ffi'r"łl".il3i3|Ji'"T.l1Ł!*"","
? 9c.hl9ni9 danych), zwanego dalej ,,ąODO;.
Administrator danvcń osobońch
Adminl§tratorem Pani/Pana. danyclr 9soĘwch iest tnterRisk TU 3A Vienna lnsurance Group z siedziĘ w Uvar§zawie (0&668), ul. Noakowskieg§ 22 (dalej jako
ófril';txTlio*;*g§§§;'fii #[];i,l,fr§iińńa się stontańońĆ Ópo"]ia,*, 

",naii 
u"t"t ńa6int"ń-i.kpl, tł"r*iói" poł-"J,iień łe zż ssź,oe

lnspeKor ochrony danvch
WyznaczyliŚmy inspeldoĘ ochrorry danyÓ, z klórym możn8 się §kontaktować we wsz.ysłkiń sp,awaó dotycących przetwazania danych osobowych orazkorzYstania z Praw związanych z§rzótwaŹanióńóanyń'- popz"ź email ioaańLrrisiń fub pisemnie na adń siółtiby Administratora.

@na przetwarzania
PanVPana dane mĘą być ptzstwaoan" * cehń, 

-- zawarcia i n'Ykonanla umowY ubezPieczenla, w§lm dokonania oceny ryzyka ubeżpieczeniowBgo -podstiawą prawnąjestniezbędność przetważania danychdo zawarcia i wykonYwania uńowY 1art. o ust. i n 6} nooo) ora, e*enńair-ń-n-ieiięonosc pnetwa Jzania ze w*glŃw airią3anych z waźnym interesempublicznym,, na pod§tawie prząińł prawa (ań. 9 Ń. 2 rt. gi noóOi, 
--- " - --"

- ocenY rYrryka ubezpioczoniowego w sPosób zautomatyzówany w ramach profilowanla_klientów przed zawarciem umowy - pod§lawą pĘwną,eśobowiązek PrawnY ciąĘcY na Adńinistrótoze - (ad. orrsi t rr 9inoooi "Żi^i,,Ęonost 
przeńarianń-rJ*iglioo* ałviązanych zważn'interesempublicznym, na podstaw.ie pzepisów prawa 1art. b-ust 2 lit. g) Ro'Do * ń. ,iri'zz u"t 2 lit b) RoDo),- marketingu be4oŚredniego Produktów i usług ńasnycń'Aaministratora, rJń l r9"lrlry]Ęlznyclr i prolt|owania - pod§tawą prawną w odniesieniu doaktualnych klientów lnterRisł jóst prawnie u=aJo-nńny inieres Administratora'trrfe-u"t l lit. o nooó, ńóńl5si pro*ao.enie markebngu bezpośredniąo

[!:Bf§ 'łT."§"#J['"f'- 
W Plzvnadku ma*eunlu u"r.r"""s; d;-ńil;"jr,"* lub był}ń rui"ńio.-r,it"iFńi podstawą pźetwarzania danyń jest zgoda

' owentualnogo dochodzenia ro§zczeń lub ob.onY Prred roszczeaiami w łilWku z.zawaĘz panĘpanem umową ubezpieczenia - podskwą pm\łną jestPrawnie uzasadniony intere§ Admini§tratora 1at o iŚr l m. g nooOj,'-- - -iiaslonionym inter.*i" łińni"6t ra jest moźliuośc ciochodzenia lub obrony
3fffÓT,l1§5Ti.()f,ńĆ§Ó:'"*Ć 

plzetrłlarzania do ustaienia, aoiiłiooz"nńi"o Jbrony roszczenńb ń;;;;prawowania wymiaru §prawiedliwości pnez- ew€ntualnogo Podejmowania czYnnoŚci w związku z.przecjwdzlałrniem p'estęĘ*,ł9r uĘzpleczeniowym, w tym wypłaton nienależnych świadczeń _Podstawą Prawną jest Prawnie uzasadniony ińńi noministratora, tart. 6 u"t'łE o'iąoool, *vn-i-ńjió"ó.;i,io"pisów prawa, jakim jest zapobiąanie iŚciganie PżesĘPstW PoPełnianyó n";ąo srkĘÓÓ_liezuąa{s'e pr;t r;;;i;'r" *ąw& ńĘźnilil*?nv. interesem publicznym, na podskwieprze.pisów prawa (ań. 9 u§t. 2 lit. g) RdDÓ w ałt. Ź a*. ZZ ust b rt- i; iiÓ6;* * -
- realizacji obotilązków nałoŻonYih na AdminisńĘ 9"y"1 nń" lńfil"y p*w:.!ti!Ę4.ak przepisy podatkowe tub przepisy o rachunkowości) _podstawą prawną jest obowiązek- prawny ciąący na nominisó"toir" - t5n. ó-"":tiiii c) nooo);

Ę.:j,#"",l;ffi-,ffi,n§Jf#T,fi":łfrH:nęr;";:#,§lilffiilli"; 
p.t. a,]it" 1 lił.0 RoDo), którym jestzmniej§zenie rrzyka

ltriiffi:Ł?"!f,'ffir"ilffi:ifi[;ff, *Offiniem Pranlu pieniędzy oraz finaasowan.u terror!żmu - podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążąry na- komunikacji i roil'iązania §PrirłaY, rro'rei aotYc,ry ft9re§pond.ncja, kierowana do Administratora za pąśrodnict!.rem_pocEty g-mail tub tladycyjnejkor€spondencji ĘaŹ rozmorrY.tłefonlĆnei, nńLrlązailei z usłiólńiińłLłv-i na rzece nadawcy wiadomości e.mait bądź li§tu €ą, teźte!§fonującego, lub inną zawa-Ę z nim umoiit- poart"rą ńńi'ń"ń"riJ#ll"t uooa"i""rńi;*" il;i"i-f"tora (ań. 6 ust. 1 lit 0 RóDo) po|ąający naiffj!:i#"-:ffiffJ"'ff.?Ę:*nej oo niąo w'związłu ż-iąo aii,ałaiiJ"ą d"$"a" rcząi roń:ląił"ifr"-n.i *p.""rv żńązanązwwra&onąprzez

:,!*i''i$^ffirTiiffiTffi.'';1§,,T Y#"iliadczenia 
oraz tiltwidacia szkody z umou.y ubezpieczenia - podstawą prawną jest obo',Ęek prawny- obsługi klientow l interesantów za P"c'eĆnic-tłeii infotlnii - podstawą prawną pżełwarzania jest niezĘdność przetwarzania do świadczenia usfugi (ań. 6 ust.1 lit. b) RoDo).

||i9+Ęe9jaś3a!łEut!ąilzowanvm podeimowaniu decyzii. W tvm orofilowaniu
W niektóryń Praa'aor""n oe"Yz- P aÓ@ETilffiiilogą być pod.;mowane w spostib zautomattzowany (tj. bez wpywu człowleka). Decyąe te Ędądotyczyły oceny fyzvka ub€zóńczo'Óńo ła"Lńrińoa-Ń.Ś"i io"o'"t""rl"nl" i*[retngl oterlv, 

""dńni;-ń#i.;ci składki ubezpieczeniowejizawarcia umowyubezpieczenia) i będą Podeimoivane na PodŚkwie Pani/Pana danycn irn"n ńi, a"i" uiottenla', ,i";ś"" ="ri"riini",-ńłony*"nv3awod, rok uzyśłania prawa jazdy,dane dotyczące tYPu Poiazdu i jąo parameĘ technión", iiooa *źroa * osi"ińi"t, i"ń"ilntoJm"cń o. ,ńnióia.ilń]r"rt"se i lokalżaqra nieruńómości (w zależnościod rodzaju ubezPieczenia dla potrzeb oceny ryą*a ulefrńczeniowego rór," iJ"god;lnych mogą być uznane za i§bo.'e);
PołvyŻsze decyzje beda ooale_,9 profilowanie,.§. autom€tyczną.ocenę ryzyka ubezpieczeniowąo zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. W WnikuProfilowania Adminisfator oceni W szczególnośói orawooŃońien"trt,iJńiipiJiti"i""rń zda-zenia. Na poostar#e ti'aoronane; oc€ny Administ"atoipooelmiedecĘę o moŻliwoŚci zawarcia z Pane*ń*ią 

"ń"*v "-ń.pieczenia 
oraz o ńpokości sńad<i uu"rpi"o"iŃJi'i;-dkL;o,*, im więcej szkód miało miejsce wminionym okresie, tym Większe moze Ęć rPYko ułeŹpń]niowe i ; *r,ąłi]'iłr-Óióna na podstawie automałcznej oceny ryzyle składka ubezpi.cz€niowamożebyćwyższa.

w iltiąku ze zautoma§zowanym podeimowaniem deolzji ma.pani/pan prawo do otrzynania stosownych wyj8śnień, co do podstaw podjętej decyzji, prawo dozakwe§łcnowania tej decwii, aó wlrazenia wa*nógÓ-"ń;ori=k" un ao ĘŚrinla iri.ir"^"ii caowieria 1tj. iie"n"iLii"ni" oanyń i po_djęłia d@yzji przezczlowieka).

okres Drzecho,rrywania danvch
Pani/Pana dane osobowe bedą Pżeńowwvane do momentu ptz€dawnienia roszczeń z Ęńułu zalvańej umo]^ry ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
§r3ii}ffi;}:m$ffi'HXtrffi,ml*łnx*"r,rnifflJffi'T;,ińH"+p*vw"niaJoń;";;6;'iĘ.*y"trootyczącyctruńr,ow}Juezpleczeńiai
Administrator Przestanie wczeŚniej PzetwazaĆ.dane na podstawie udżelo€ zgody, jeśli wycofu paniipan udzieloną wcześniej 

'godę, 
jak również pzestaniePrzetwarzaĆ dane na Podstawie Priwnie uzasadnńnego i;ieresu łoministratóraffi'Ó.n" bło,-.v"tvnu"n" oo óo"ir"*.tingu bezpośredniego, w tym profilowania icebw analitycznyÓl;ezeli zgło§i Pani,/Pan "ń"ł; ;1b*;rzelwarza_nia panvpiiń" ł"ńv"r, *,tv{ p|q"t, cfiyba że wykaże on istnienie ważnych prewnieuŻasadnionych Podstaw do Órzętwarzania, naozęan}cn ń6ę |ap{e9nj i"t"i""o*, pLJ"l wońości, rul ńa"i.ń ó uśdienia, dochodzenia lub obrony roszcueń.j:ŁTj3ił:"i3:ji:ŁlPtrT§""Jffi:Łru3j#;y;"*.f,ru$xi,#ffisrueoan;-;-;;;ói.';!il;;;;ó;;Hń;;;Hńmożemeó

odbiorcy danvctl
Panił)ana dane osobowe z uw6gi na charakter pżelwarzania_mogą być. W niezbędnym żakePĘ pż9kazyu€ne zakładom rea§ekuracji, a tiakże innym podmiotom takimjak operatorzY Pocztowi, oPeratoty wybranycł, ii.zez Fąnąń6naóóaiooow płarńą*ó czy poomioty suadczące usfugi w zakresie likwidacji szkód.
ponadto panilpana dane mogą być plzekazywane podmiotom płzetwaaającym dane osobowe na zlecenieAdmini§tratoE, m.in. do§awcom usług lT, p,.z€twarzającymdane W celu dochodzenia lub obrónY Przed Ószczehiami, aqŃom ma*ÓtinÓ"*y., 

"l",i",n 
ubezpieceeniow};;i;;;i", przeŃażającymdane w celu windykaqi§lX',ffi:-fiffifrjii§,ilm:*' luu u'"ń"iął-.:ł"ni - pzv ńń 

'"ń; 
ir;ili;i p rzeŃarza;ąaaie.iJpóstawi. urowy z Administratorem i wylącanie
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lnterRisk TU S.A.
Vieni la lnsufance Group
oddział lw warszawie
ul. Domaniewska 39, 02{72 Warszawa
teł. (22) 337-8&,86, fax. (22) 337-86$4

lnterRiskB§
VlENNA lNSURANcE GROUP

przekazłwanie danvń ooza EoG
Pani/Pana dane osobolye nie będą przekazywane odbior@m majdującym się w państwaó poza Europejskim obszarem Gospodarczyrn.

Przysługuje PanilPanu prawo do:
- dostępu do Pani/Pana danyc*t,Wtym otrżymania ió kopii;
- Ędania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwaźania danych,
- wnio§ienia sprreciwu wobec prretwarzanią Pani/Pana danych o§obwych (w zakesie, w jakim podstałvą przetwarzania danyń jest pzesłanka prawnie

uzasadnionego interesu Ad,ministratora) - w szczególnośGi prawo tprzeciwu przysługuje wobec przetwarizanla danycb na potźeby marketingu
bezpośr€dniego §laz profiloiBnła,

, wycofania zgody na przetwar7anie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie W jakim zgoda stanowi podstawę tego prżetwarzania); wycotanie zgody nie ma
wp}ywu na zgodnŃĆ z prawem Wetlrra.zańia, Kórego dokonano na podstawie zgody prad jej wycofuniem;- przeno§zenia danych osobołlych (W zakesi€, w jakim Pani/Pana dans Ę przetwaźane w sposób zautomat}żowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie
zgodY lub na Podstawie zawań€j z Administratorem umor/y), tj. do otrzymania od Administratorra Pani/Pana danyó osobouryct}, w uslrukfurfzowanym, powszechnie
uŻywanym formacig nadającym się do odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorouri danyó,

W Gelu skorz!§tania z powyżsrych praw naleł skontaKować się z Adminbtratorem lub z in§p€ktorcm ochrony danych, tiane kontaktowe wskazane są
powyżej.

Ponadto przysługuje Fani/Panu prawo wniesiania skaĘi do oĘanu nadzorczego zajmującego się oó.oną danycil osobowych, żn. do Urzędu ońrony Danych
Osobowych.

lnformacja o wvmogu Dodania danych
Podanie danYń, osobowych W związku z zawieraną umową jest dobrowolnę ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy - bez podania danych osobowych nie jest
mofliwe Zawarci€ umowy ubezpieczenia. Podanie danyó o§obowyń w celach marketingowych jest dobrowolnÓ.

8. Niniejsze o{śWiadczenia §kładam dobfoł/olnie.
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