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3 Czy chcesz zabezpieCZyC plac6wke oSwiatOW調kad「e pedagog-CZna lub dyrekto「a przed roszczeni∂mi OS6b trzec'Ch図Ick　口N'e

(薯器豊器器諾書芸嵩蒜霊豊富ychprzez　図Tck口N'e
函wke w zwiazku z prowadzen-em dziatalnostl StatutOW叫b pos'adan'em l uZytkowan-em mIenia W ramaCh

b句chceszzabezp'eCZyC p'a⊂6wke oSwlatOWa dodatkowo p「zed 「oszczeniaml dotyczacym' SZk6d powstalych w　図Tak　口N'e

:詳霊塁請書豊詳言wk10三wiatOW。(nauczycre"wychowawc6wlublnnyCh　図Tck　口N'e
pracow=ik6w pedagogiCZ=yCh) p「zed roszczenIami dotyczacym- SZk6d′ Za kt6re ww cztonkow-e kadry ponosza

odpowiedzla-no56 w 「amach wybranq przez Cieb‘e Sumy ubezpieCZenia?

d CzychceszzabezpreczyC dy「ektora plac6wk1 0Swiatowq aIbo inna OSObe k'er=」aCa PIac6wka p「zed 「oszczeniam‘図Tak　口N-e

dotyczacymi SZk6d・ Za kt6「e dy「ektor plac6wki OSwiatOW叫bo l=na OSOba kie…」aCa PIac6wka po=OSi

2. Czy chcesz ubezp'eCZyC zd「owie i fyc'e =CZnidw i p「acownIk6w pIac6wki OSwratowo-WyChowawczq?

a. czy chcesz zapewnlfubezpieczonemu 5wladczenie =bezp'eCZen-OWe W ZWlaZku z nastePStwami =一eSZCZeSl'WegO

vypadku w ramach wybrang pγZeZ Ciebie SUmy ubezp'eCZen-a?

b Czy chcesz zapewn血oezpieCZOnemU Swladczen-e ZW「Otu koszt6w lecze…a POWyPadkowego w ramaCh wyb「anq

p「zez Gebie sumy =bezpieczen-a7

c句chcesz zapewnl紬ezpieCZOnemU短dczen'e Z tytutu PObytu w szpital= PO WyPadku albo chorobie W r∂maCh

vybranej p「zez Clebie S=my =bezpieCZenla?

d Czy chcesz zapewn血prawnlOnym dodatkowe短dczenle W raZ-e鉦o「c一Ubezp'eCZOnegO WSkutek wypadku

e. czy chcesz zapewniC ubezpieczonemu Swiadczenie W raZ'e SmlerCi 」egO 「Odzic6w lub opieku=6w wskutek

nleSZCZ挙=wego wypadku w 「amach wybran明子ZeZ Clebie Sumy Ubezp‘eCZenla?

{ Czy chcesz zapewnlC ubezpieCZOnemu WyP-at? Swladczen'a Z tytUtu POWaZnegO ZaChorowan-a I=b ope「aqi

chl「U「giCZn句w 「amaCh wyb「an。 przez Cleb‘e Sumy ubezp-eCZenia?

g czy chcesz zapewnlfuprawnIOnemu WyPtate Swladczenia Z t叫u f壷「Cl ubezpleCZO=egO W Wynlku nowotworu

h Cay chcesz zapewniC ubezpieczonemu Swladczen-e bedace zadoSfuczyhieniem za b6。 Cie「p‘enie doznane p「ZeZ

dany⊂h osobowych 」eSt Wiener TU S.A・ Vienna lnsu「ance G「oup z s'edziba w Wa「SZaWle (02-675)

informa⊂yjna z administratorem mo加sie kontaktowa申semnle =a ad「es s-edzIby admin'StratOra OraZ POPrZeZ fo「m山一arz kontaktowy pod ad「esem wwwwlenerPI

AdmInlSt「atO「 danych osobowych vyznaczyt lnspektora Danych Osobowych′ Z kt6rym mozna s申ontaktowaC tra po紬n-CtWem adresu e-ma'I●

IOd@wlenerP一) we wszyStklCh sprawach dotyczacych przetwarza=la danych osobowych oraz korzystan-a Z P「aW ZWif)ZanyCh z przetwarzaniem danych

Dane osobowe Ubezpieczajapgo川bezpieczonego mOga by〔 przetwarzane W 〔eiu:

1 p「zedstawien-a Ofertyra w raz'e ZaWarCla UmOWy ubezpieCZen'a′ W Ce'=」。 Wykona…a一na POdstaw-e art 6 ust川t. b Rozporzadzenia PE ' R (UE)

2016/679 z dnia 27 04 2016 w sprawie och「ony os6b fizycznych w zw'aZku z p「zetwarzan-em danych osobowych (daI。 zwa=e RODO). Ocena

ryzyka ubezpieCZeniOWegO P「Zed zawa「ciem UmOWy Wykonywana 」eSt W SPOS6b zautomatyZOWany W 「amach p「Ofl-owania kIient6w na podstawie

2 ma「ketingu bezpo細面ego us-ug w-asnych adm一=iSt「atOra′ W tym W Celach analltyCZnyCh ' P「OfI-owanIa - na POdstawIe art 6 ust l l't f RODO′

uzasadnlOnym一nte「eSem adminiSt「atO「a jest p「owadzenle ma「ketingu bezpoSredn-egO SWOICh ustug;

3. ewentuaInie W Celu dochodzen'a 「OSZCZeh zw-aZanyCh z umowa ubezpieCZenia - na POdstawie a「t 6 ust l llt. f RODO・ UZaSadn-Onym lnte「eSem

admlnlSt「atO「a 」eSt mOZl'WOst dochodzenie p「zez ='egO 「OSZCZefr

4 ewentuaInIe W Celu podqmowania CZymOScI ZWlaZanyCh z p「zec-Wdz'a-a=iem P「ZeStePStwOm UbezpleCZen10Wym - na POdstawie a「t 6 =S川t f

RODO, UZaSadniOnym lntereSem admlnlSt「atOra 」eSt PrZeC'Wdziatan'e WyP-aca…'ena-eznych Sw'adczeh l Odszkodowah o「az mozlrwoSC

p「zec'Wdzia-an-a ' Sc‘gan'a P「ZeSt?PStW POPeinianych na szkode adminlSt「atOra;

5 「easekura坤vzyk一na POdstaw‘e art 6 ust l l‘t f RODO・ uZaSadn'Onym一nte「eSem admi='St「atO「aJeSt Zmniqszenie ryZyka ubezpleCZenIOWegO

6 「eaIIZaql Obowrazk6w ok「e5lonych w p「zepiSaCh dotyczacych szczeg6inych Srodk6w 「estrykcynych sk-erOWany⊂h przec'Wko niekt6rym osobom l

podmiotom m躯ych na celu zwa-czanie te「rO「yZmu - na POdstaw‘e artrd ust.川t. c RODO;

7 g「omadzenia da=yCh statystycznych w ce-u =Sta-anla na ich podstawle WySOkoScI Sk-adek ubezpieCZen-OWyCh・ Sk'adek reasekuracy)nyCh oraz

「ezerw technlCZnO-UbezpleCZenlOWyCh d-a ce-6w wyp-acaInoSci ' reZerW teChniCZnO-ubezp‘eCZenIOWyCh dia ceI6w 「achunkowoSc‘一na POdstawle

a「t 6ust.1 1it cRODO.
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