
Oświadczenie o przetwarzaniu danych* 
(usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego) 

 
Ja, niżej podpisany, zwany dalej Klientem 
 

 1) Wyrażam zgodę  na przetwarzanie przez spółkę Polski Partner Finansowy sp. z o. o. 
siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000170614 (zwaną dalej: Administratorem) 
moich danych osobowych, które zostaną przekazane Administratorowi, w tym imienia  
i nazwiska, firmy, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu w celu komunikacji, zarządzania 
relacjami dla potrzeb ich nawiązania, utrzymania oraz pogłębiania, kierowania zapytań  
i bezpośrednich komunikatów, składania ofert handlowych, organizowania spotkań, 
tworzenia baz danych kontaktowych,  systematyzacji klientów Administratora, zapewnienia 
zgodności z przepisami i regulacjami działalności finansowej, zapewnienia bezpieczeństwa 
Administratora: 
 

 A) pocztą tradycyjną, 
 

 B) za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość m.in. adresów poczty elektronicznej, telefonu(ów), 
wizjofonów, wiadomości SMS/MMS, w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (DZ.U.2002.144.1204)  
 

 2) Mam świadomość, że wyrażenie zgody jak w punkcie 1 lit A do B powyżej, upoważniają 
Administratora do przetwarzania moich danych osobowych w przyszłości od momentu 
podpisania ww. zgód do chwili złożenia przeze mnie oświadczenia woli o odmiennej treści, w 
tym w szczególności o cofnięciu zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 

 3) Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie 
prawa dostępu do danych osobowych, prawa sprostowania danych, prawa do bycia 
zapomnianym, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa 
do sprzeciwu, prawa do zaprzestania podejmowania zautomatyzowanych decyzji, prawa do 
niewyrażenia zgody bądź cofnięcia zgody na otrzymywanie bezpośredniej informacji 
handlowej od Administratora. Zgoda może być cofnięta lub zmieniona w całości, bądź w 
zakresie jedynie jednego z punktów.  
 

 4) Oświadczam, że zostałem poinformowany, o treści dokumentu „Informacje dla Klientów 
w przedmiocie przetwarzania danych osobowych” oraz że otrzymałem kopię ww. dokumentu 
przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Mam 
świadomość, że odbiorcą danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa 
lub na podstawie zgody Klienta. 
 

      ____________________________ 
           podpis Klienta 
 
*Oświadczenie uzupełnia się poprzez zaznaczenie właściwych kwadratów przez Klienta 


