DEKLARACJA CZŁONKOWSKA/ORYGINAŁ

imię i nazwisko / nazwa ﬁrmy
miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, poczta
e-mail

telefon

osoba ﬁzyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną

Wyrażam wolę przystąpienia do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” i zawarcia umowy ubezpieczenia.
Deklaruję: objęcie

udziałów po

zł i wpłatę wpisowego w wysokości

zł.

Termin płatności do dnia * _______________________________
nadano numer członkowski
* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OSÓB FIZYCZNYCH:
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa, zwane
dalej TUW „TUW”,
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
3) podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadań związanych z moim członkostwem w TUW ”TUW” zgodnie z ustawą
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz
rozpatrywania skarg i reklamacji, a także w celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
4) odbiorcami danych osobowych mogą być organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych
(KNF, UFG itd.). Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom
usług IT, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami administratora,
5) podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego,
6) posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza
przepisy RODO,
8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia w poczet członków TUW „TUW”.
Ponadto:
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na przekazywanie przez TUW „TUW” informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez
TUW „TUW” w formie telefonicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na przesyłanie przez TUW „TUW” informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez TUW
„TUW w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Nie wyrażam zgody na przekazywanie przez TUW „TUW” informacji i oświadczeń związanych z moim członkostwem
Wyrażam zgodę /
w TUW „TUW” w formie telefonicznej na wskazany w Deklaracji członkowskiej numer telefonu.
Nie wyrażam zgody na przesyłanie przez TUW „TUW” informacji i oświadczeń związanych z moim członkostwem
Wyrażam zgodę /
w TUW „TUW” w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej na wskazany w Deklaracji członkowskiej adres poczty
elektronicznej.

□
□

□
□

□
□

□
□

______________________________
data, podpis /wypełnia TUW „TUW”

______________________________
data, podpis składającego deklarację

X-01.09

