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Nazwisko

OŚWIADCZENIA I WYMAGANE ZGODY
Oświadczenie ubezpieczonego
Ja niżej podpisany/a, oświadczam, iż chcę skorzystać z zastrzeżenia na moją rzecz ochrony ubezpie-
czeniowej w ramach umowy grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy 
policji woj. świętokrzyskiego zawartej z TUiR Allianz Polska S.A. i wyrażam zgodę na zakres ochrony 
ubezpieczeniowej, wysokość sumy gwarancyjnej i składki. Oświadczam, że przed wyrażeniem zgody na 
objęcie ochroną ubezpieczeniową i podpisaniem niniejszej deklaracji otrzymałem/am warunki umowy. 
Upoważniam Pracodawcę do potrącenia składki ubezpieczeniowej grupowego ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej funkcjonariuszy policji woj. świętokrzyskiego z wynagrodzenia za pracę, z zasiłku na 
wypadek choroby lub macierzyństwa lub innych wypłat.

Przetwarzanie danych osobowych
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubez-
pieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. (Administratora), z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 
1, 02-685 Warszawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikają-
cego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Admi-
nistrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem 
pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez 
formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach do-
tyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych.

Udostępnianie danych osobwych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. innym 
zakładom ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym, podmiotom 
z grupy Allianz. Podmioty z grupy Allianz oznacza Allianz SE z siedzibą w Monachium oraz grupę 
podmiotów kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Allianz SE z siedzibą w Monachium, tj. 
m.in. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz 
Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z 
o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). Ponadto, Pani/
Pana dane mogą zostać przekazane Komenantowi Wojewódziemu Policji woj. świętokrzyskiego oraz 
ubezpieczającemu tj.  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Zarząd Wojewódzki 
zarejestrowanym pod numerem NIP 9590830812 a także na zlecenie Administratora, m.in.: agentom 
ubezpieczeniowym, warsztatom naprawczym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji 
należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, przy 
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie 

Data podspisania deklaracji

--

Czytelny podpis osoby przystępującej do ubezpieczenia

zgodnie z poleceniami Administratora.

Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów 
przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Ad-
ministratorze analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania. Podstawą prawną przetwarzania 
danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk wypełnia-
nia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunko-
wości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przeciwdziałania i ści-
ganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora. Podanie danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego jest wymogiem ustawowym, a ich 
niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W pozostałym za-
kresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy 
ubezpieczenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwa-
rzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności 
przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bez-
pośredniego oraz profilowania wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wy-
cofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji 
o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie na-
dającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu 
zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe 
może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych. W celu skorzystania z powyższych praw 
należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane 
kontaktowe wskazane zostały wyżej.

Data przyjęcia deklaracji

--

Podpis i pieczęć Ubezpieczającego (ZW NSZZP)

allianz.kielce.pl

Składka miesięczna
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