
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

[dane klienta] 

Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: …………..………………………………………………………………………………………….. 

Nr tel.:……………………………… E-mail:……………………………… PESEL:……………………………………  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o przyjęciu informacji w sprawie przetwarzania danych osobowych Usługi i Doradztwo Ubezpieczeniowo -Finansowe Agata 
Czarnecka informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych jest KOJRA Sp z o.o., oraz Usługi i Doradztwo Ubezpieczeniowo - Finansowe 
Agata Czarnecka  

2) dane osobowe w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem będą przetwarzane w celu realizacji umowy dotyczącej 
prezentowania przez Usługi i Doradztwo Ubezpieczeniowo - Finansowe Agata Czarnecka oferty podmiotów, na rzecz 
których w/w firma prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego przez czas nieokreślony. W szczególności w 
przypadkach: 

• przedstawienia i porównania ofert, 

• informowania o kończących się umowach lub innych datach związanych z umową, 

• informowania o warunkach zawartych umów, 

• informowania w przypadku zmian rynkowych mogących mieć znaczenie dla klienta. 

3) Oświadczającemu przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawianie oraz trwałego usunięcia 
(prawo do zapomnienia).  

4) na każdym etapie realizacji umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej 
wymienionej umowy 

5) w celu przedstawienia optymalnej oferty dane będą automatycznie profilowane.   

6) W tym celu złożenia wniosku o zmianę lub usunięcie danych, sprzeciwu oraz skargi skontaktować się z 
prosta40@prosta40.eu  lub 21-500 Biała Podlaska ul. Prosta40 

___________________ 

data i czytelny podpis 

 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i obsługi wnioskowanej umowy ubezpieczenia. 

wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługi i Doradztwo Ubezpieczeniowo - 
Finansowe Agata Czarnecka w celu zawarcia, wykonywania (obsługi) i odnowienia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem 
Usługi i Doradztwo Ubezpieczeniowo - Finansowe Agata Czarnecka, w tym na automatyczne obliczenie składki 
ubezpieczeniowej w oparciu o podane przeze mnie dane osobowe. 

2. Zgoda na umieszczenia Pani/Pana danych osobowych w bazie danych Usługi i Doradztwo Ubezpieczeniowo - 
Finansowe Agata Czarnecka w celach marketingowych. 

wyrażam / nie wyrażam* zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych KOJRA sp. z o.o. oraz ich 
przetwarzanie w celu prezentacji produktów ubezpieczeniowych obsługiwanych przez Usługi i Doradztwo Ubezpieczeniowo - 
Finansowe Agata Czarnecka 

3. Zgoda na utrzymywanie kontaktu przez email. 

wyrażam / nie wyrażam* zgody na otrzymywanie od Usługi i Doradztwo Ubezpieczeniowo - Finansowe Agata Czarnecka 
informacji handlowych, w tym ofert produktów ubezpieczeniowych, poprzez email (to znaczy otrzymywania informacji 
handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 



4. Zgoda na utrzymywanie kontaktu poprzez sms i telefon. 

wyrażam / nie wyrażam* zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od Usługi i Doradztwo Ubezpieczeniowo - 
Finansowe Agata Czarnecka za pośrednictwem kontaktu poprzez sms lub telefon (to znaczy na wykorzystywanie 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w 
rozumieniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne).                                                

*Niepotrzebne skreślić                                                                         _________________ _____ 

data i czytelny podpis 


