DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA UBEZPIECZONYCH
Dla osób, które chcą przystąpić do wybranego programu ubezpieczeniowego w ramach Stowarzyszenia
Ubezpieczonych.
Imię i nazwisko:
PESEL:
Data i miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania:
(ulica/numer/kod/poczta)

Nr tel. stacjonarny / komórkowy
Adres do korespondencji:
(ulica/numer/kod/poczta)

Adres poczty e-mail:
Oświadczenia kandydata:
1. Przyjmuję do wiadomości, że wypełnienie wszystkich wyżej wymienionych pól jest obowiązkowe. W razie, gdy
którekolwiek z powyższych danych ulegną zmianie, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym
Stowarzyszenie Ubezpieczonych. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie podane w deklaracji informacje są zgodne
z prawdą, a poświadczenie nieprawdy w jakimkolwiek zakresie obciąża wyłącznie kandydata.
2. Zgłaszam moją kandydaturę na członka Stowarzyszenia Ubezpieczonych. Jednocześnie oświadczam, że znane mi są
postanowienia Statutu Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie wstąpienia oraz wystąpienia ze Stowarzyszenia,
a także posiadanych praw i obowiązków.
3. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że w przypadku posiadania zaległości z tytułu składek ubezpieczeniowych za
dwa okresy płatności oraz nieuiszczeniu ich pomimo wezwania, zostanę wykluczony ze Stowarzyszenia
Ubezpieczonych oraz utracę dotychczas udzielaną ochronę ubezpieczeniową w ramach programów
ubezpieczeniowych prowadzonych przez Stowarzyszenie.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Stowarzyszenie Ubezpieczonych z
siedzibą we Wrocławiu wpisanego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 435965 oraz Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 357682, w celu niezbędnym do nawiązania,
ukształtowania treści umowy ubezpieczenia, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych
drogą elektroniczną. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią Polityki Prywatności stanowiącej załącznik do niniejszej deklaracji, w tym z
informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Ubezpieczonych z siedzibą
we Wrocławiu oraz Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).
 (/) Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną (e-mailowo) lub telefonicznie (w tym poprzez wiadomości tekstowe
SMS/graficzne MMS) informacji marketingowych, w tym o działalności, planach i propozycjach Stowarzyszenia Ubezpieczonych
(SU), jak również informacji handlowych o oferowanych przez SU oraz jego Partnerów (cele handlowe i marketingowe) o
produktach lub usługach.

………..………..……………………………………...
miejscowość, data, czytelny podpis kandydata

Przyjęcie w poczet członków
ID członka:
Data przyjęcia:

........................................................
Podpis zatwierdzającego
www.stowarzyszenieubezpieczonych.pl

Nr uchwały:
Data odmowy przyjęcia:

Załącznik do Deklaracji Członkowskiej Stowarzyszenia Ubezpieczonych

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STOWARZYSZENIA UBEZPIECZONYCH ORAZ
BROKERSKIEGO BIURA UBEZPIECZEŃ RAK SP. Z O.O.

Informacje Ogólne
1.
Administratorem danych jest Stowarzyszenie Ubezpieczonych z siedzibą we Wrocławiu, wpisane do
Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej pod numerem KRS: 435865, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-27-89-047, REGON: 021989575]
oraz Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS: 357682, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-26-94-049, REGON: 021269237].
2.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich
przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3.
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem
„Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in.
bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5.
Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne
dla osób nieuprawnionych.
Administrator Danych
6.
Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto do
Strefy Klienta na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania,
adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, treść zawartych
polis ubezpieczeniowych i harmonogram płatności składki.
7.
Dane osobowe przetwarzane są: a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych b)
zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści
umowy ubezpieczenia, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą
elektroniczną, d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, e) w zakresie
i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych.
8.
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
9.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy
drogą elektroniczną pod adresem e-mail: krak@rakbroker.pl.
10.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody
tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo
unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
11.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
12.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie
dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
13.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa.
14.
Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki
czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle
współpracujemy.

www.stowarzyszenieubezpieczonych.pl

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadniony interes administratora polega na
oferowaniu usług, w toku realizacji których uzyskuje on informacje stanowiące dane osobowe. Co więcej,
przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Administrator mógł realizować oferowane przez siebie usługi.
3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą). Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi tj. zawarcia i realizacji usługi ubezpieczenia.

Cel przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji oferowanych przez nas usług
ubezpieczeniowych, tj. pośrednictwo w zawieraniu umowy ubezpieczenia, ocena ryzyka ubezpieczeniowego,
pośrednictwo w likwidacji szkód oraz ewentualnie przesyłania Ci ofert reklamowych i marketingowych.

Czas przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a przechowywane nie dłużej niż przez
okres 5 lat. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte z naszych systemów.
W związku z marketingiem bezpośrednim Twoje dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu
lub wycofania stosownej zgody.
Podmioty którym przekazywane mogą być dane osobowe
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:
1. Brokerskiemu Biuru Ubezpieczeń RAK sp. z o.o. – celem wykonania czynności brokerskich, na
podstawie zlecenia zawartego w treści listu brokerskiego;
2. Towarzystwom Ubezpieczeń – celem realizacji usług pośrednictwa w zawieraniu umowy
ubezpieczenia;
3. Podmiotom współpracującym – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych
Dobrowolne podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w związku z zawieraną umową ubezpieczenia, podanie
ich jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingu jest dobrowolne.
Twoje prawa
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania Twoich danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Masz także
prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym
unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). Masz także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

………..………..……………………………………...
miejscowość, data, czytelny podpis kandydata

www.stowarzyszenieubezpieczonych.pl

