
 

 

Dane Klienta 
 

    

Nazwisko     Imię 

   

Numer telefonu  Adres email  

   

Pesel / REGON  Kod pocztowy 

 
 

Współadministratorami danych są: Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa Ubezpieczenia 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa.pl Pegaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208 

lok. 7, Superpolisa Como Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brechta 7, Superpolisa GSU Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana 

Pawła II 2, Superpolisa FMG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa Insurance Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa Tanio i Wygodnie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa 

Intertur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa.pl S.A.  z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, 

działający pod wspólną nazwą handlową „Superpolisa”. 

Ze wszystkimi współadministratorami można się skontaktować poprzez adres email iod@mak-investments.pl, formularz kontaktowy pod adresem 

www.superpolisa.pl lub pisemnie na adres siedziby któregokolwiek ze współadministratorów. 

 

Współadministratorzy uzgodnili, że może Pani/Pan zrealizować przysługujące Pani/Panu prawa wobec każdego ze współadministratorów i każdy 

z nich jest odpowiedzialny za ich realizację. 

 

Współadministratorzy danych osobowych wyznaczyli wspólnie inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email 

iod@mak-investments.pl,  formularz kontaktowy pod adresem www.superpolisa.pl lub pisemnie na adres siedziby któregokolwiek  

ze współadministratorów.  

 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: 

a) określenia Pani/Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.  Pani/Pana zgody; 

b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym 

interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;  

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym 

interesem administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;  

d) w celu wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz dofinansowaniu 

terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO o ile ma zastosowanie.   

 

Współadministratorzy przestaną wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów 

analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, a w celu określenia Pani/Pana wymagań  

i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń.  

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom ubezpieczeń. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. a, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych 

osobowych, tj. do otrzymywania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.   

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub z którymkolwiek  

ze współadministratorów. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpośredniego usług administratora. Podanie danych osobowych w celu 

określenia Pani/Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia jest dobrowolne, 

aczkolwiek niezbędne w celu przygotowania odpowiedniej oferty ubezpieczenia.  

 

 

   

Data, miejscowość  Podpis 
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1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółki: Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. 

Wilanowskiej 212, Superpolisa Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa.pl Pegaz Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208 lok. 7, Superpolisa Como Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brechta 7, Superpolisa 

GSU Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2, Superpolisa FMG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, 

Superpolisa Insurance Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa Tanio i Wygodnie Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa Intertur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa.pl S.A.   

z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, działających pod wspólną nazwą handlową „Superpolisa” jako współadministratorzy danych 

osobowych w celu określenia moich wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia mi propozycji umów 

ubezpieczenia. 

 

 

   

Data, miejscowość  Podpis 

 

 

 

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółek: Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa 

Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa.pl Pegaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  

Al. Wilanowskiej 208 lok. 7, Superpolisa Como Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brechta 7, Superpolisa GSU Sp. z o.o. z siedzibą  

w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2, Superpolisa FMG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa Insurance 

Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa Tanio i Wygodnie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  

Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa Intertur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, Superpolisa.pl S.A.  z siedzibą  

w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, działających pod wspólną nazwą handlową „Superpolisa” jako współadministratorzy danych osobowych 

informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako 

formę kontaktu: 

 
 
Wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS)               TAK         NIE               

Połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)              TAK        NIE 

 

   

Data, miejscowość  Podpis 

 


