
Dane osobowe Ubezpiecz翫⊂ego i Ubezpieczonego moga byC ndostepnione lub przekazane podmiOtOm uPOWaZ…Onym do pozyskania danych

osobowych na podstawie SZCZeg6trych przepIS6w prawa, 'nnym Zaktadom ubezpieCZe吊aktadem 「ea§eku「aq一′ a=dytorom′ a takze podmlOtOm

przetwarzapcym dane osobowe w lmle…u admInIStratOra (na podstaw'e umOWy Z admi=lStratO「em・ W Zak「es‘e P「ZeZ niegO WSkazanym l Wylecznle

zgodnle Z POlecenlam' ad…StratO「a)′ W tym dostawcom uSt=g Informatycznych′ POdmiOtOm Sw'adczacym us一ugl a「Ch'W-ZaCyme’POdmIOtOm

p「zeprowadz贈ym i-kw'daq亘vody′ f'rmOm Wlndykacymym・ agenqOm marketlngOWym (W raZIe WyraZenla ZgOdy na ot「ZymyWan'e lnformaqI

podane przez Panra/Pana dane osobowe′」eZeii Okaze s一? tO nleZbedne do wykonania =mOWy UbezpieCZenia・ =P W raZie WyStaP'en'a Zd∂「Zenia

ubezpieCZenIOWegO, mOga ZOStaC udostepr"One iub p「zekazane do odbiOrC6w zn函CyCh sl? W Pahstwach poza Europqskim Obsz∂rem Gospodarczym,

w tym r6wnieZ do patwa nieZaPeWnlapCegO・ Wedtug Kom'SJi Eu「op。skl叩dpow'edn'egO StOP…a O⊂h「ony danych osobowych Adm'n‘StratOr dany⊂h

osobowych zapewnia Odpowiedn'e ZabezpieCZen-e tyCh danych.

Dane osobowe Ubezpieczajpego冊ezpie⊂Zone9o beda prze⊂howywane p「zez Okres nIeZb?dny do spo「zadzen'a l PrZedstaw-en-a Oferty, ∩一e dtuzq

」ednak n'Z do mome=tu WygaSnI?Cla rOSZCZeh o zawa「CIe UmOWy =bezpleCZenia

w razie zawarcl∂ umOWy ubezpieczenla・ dane beda przechowywane do momentu przedawnienI∂ rOSZCZeh z tytulu tqumowy lub do momentu

wyga河vc-a ObowiaZku przechowywania danych wynik彼egO Ze SZCZeg6inych przepIS6w prawa.

Dane p「zetwarZane na POt「Zeby marketlngU bezpoSrednlegO b?da p「zechowywane do mome=tu Zg-oszenla PrZeZ OSObe・ kt6r。 da=e dotyczaiPγZeCiWU

wobec p「zetwa「zan-a danych osobowych w tym celu.

osoble膏6rgivane dotycza przys'uglue PraWO dost?Pu do danych′ P「aWO 2edania ich sprostowania' uSuni9⊂ia lub ograni⊂Zenia ich przetwarzania.

w zakresie, W」akim POdstawa przetwarzania danych osobowych 」eSt PrZeStanka prawnle UZaSadn'OnegO 'nte「eSu admIn-StratOra・ W tym PrOf'lowania′

osobie. kt6r。 dane dotycza′ PrZyS-ugu」e PraWO Wniesienia sprzeciwu wobec p「ZetWarZanla danych osobowych

w z∂kresle, W」akim dane sa przetwa「zane W Cel= ZaWarCIa l Wykonywania =mOWy =bezpleCZen-a・ OSOb-e・ kt6「。 dane dotycz紺「ZyStugque takze prawo do

przenoszenia dany⊂h osobowych・ nP W Ceiu przekaza…a danych lnnemu admin'StratO「OWi danych

osobie南rq dane dotycza, PrZyStug車wnieZ PraW。 Wniesienia ska「gi do organu nadzo「czego za刑閑O S鳴OChrona danych osobowych

w ceIu skorzystania Z POWyZSZych p「aw =aiezy skontaktowaC sre z ad…StratO「em danych osobowyc同b z -nspekto「em Och「ony Danych Dane

podanie danych osobowy⊂h jest warunkiem l Wyk。nyWanla UmOWy UbezpIeCZenla OraZ dokonan'a OCeny ryZyka ubezp'eCZe=iOWegO (bez podanla

danych osobowych n'e 」eSt mOZ~iWe dokonan-e OCeny ryZyka ubezpIeCZeniOWegO i ZaWarCle UmOWy Ubezp'eCZenia) PodanIe danych osobowych w ceiach

w celu oceny ryzyka =bezpiecze…OWegO′ decype dotycz?Ce WySOkoSc- Sk-adki ubezp-eCZen-OWg beda poddymowane w SPOS6b zautomatyzowany (bez

wp申CZ-ow'eka)・ W ZaieznoSc' Od 「odz叫mowy ubezp-eCZenla′ na POdstawie danych takiCh 」ak. przebieg =bezpieczenia (SZkodowo絢przedmiOt

ubezpieczen-a, Zak「es ubezpieCZenia O「aZ ilCZba ubezpieCZOnyCh os6b Decyzle bed押arte o profiIowanie申utOmatyCZna OCene ryZyka

ubezpieCZenlOWegO膏6ra」eSt nieZbedna do ustaienia WySOkofo sk-adk' =bezpieczeniOW叩rZePrOWadza…e tegO autOmatyCZnegO PrOCeSリノeSt

nleZbedne do wykonanla UmOWy W zwiaZk= Ze ZautOmatyZOWanym POdqmowaniem decy叫OtyCZaCyCh wysokoScrsk†adki =bezp‘eCZeniOW。′

ubezpieCZ贈em∪ I UbezpleCZOnemU PrZyS+ugpe p「awo do zakwestiOnOWa…a tgivecy叫O Wy「aZenla W-asnego stanOWISka lub do uzyskania lnterWenql

cztowieka母p「zeanal'ZOWanla danych i PO壇cia decy却PrZeZ CZIowIeka).

諾霊端整諾黒岩琵岩盤請書霊詰露盤盤盤岩盤霊岩盤e
gO　#誓書::霊:霊嵩器霊霊l㌔uhnsurance G「oup moICh dan,Ch osobowych przetwarzanyCh przez innyCh

ubezpreczycle" w zak「esie POt「Zebnym do o⊂eny ryZyka ubezpieCZen'OWegO ' Weryfkeq' POdanych p「zeze mn-e danych・ =StaIenia p「awa do諭dczenia Z

tytu-u ninieyszdy umowy ubezpieCZenia l 」egO WySOkoid o「az lnfo「ma匂一O PrZyCZy…e m函mie「Ci.

3 Wyrazam zgode na przekazywanle l PrZetWarZanie PrZeZ Wiener TU S A V'en=a lnsurance Group・ W kt6rego lm-enIu WySt?Pu」e uPOWaZ='Ony leka「z・

inform∂q- O Oko一一CZnO$ciaCh zwIaZanyCh z ocena 「yzyka =bezpieCZeniOWegO ' WeryfIkaqa podanych przeze mnie dany⊂h o stanie mQJegO Zdrowla′

usta-enia PraWa do短dczen'a Z tytutu n一∩'。SZq umOWy ubezpieCZenIaリegO WySOkoSc'′ lnformaqi o przyczyn-e mQJ。 Sm'e「C'′ Z WytaCZen-em Wynik6w

badan genetyczny〔h・ P「ZeZ POdm10ty Wykon=」aCe dz'atalno$` leczniCZa (W rOZum'e=lu PrZeP-S6w o dz'a-aInoScl leczniCZq)′ kt6re udzielaly miswiadczeh

zd「owot=yCh′ a takze p「zez Na「odowy Fu=dusz Zdrowia (O航dczenie UbezpieCZapCegO直6ry」eStjednoczerfe Ubezpieczony「n)・

4 ZwaInlam lekarzy sp「aw岬yCh nade mng op-ek? medyczn担bowrazku za⊂howan-a t印nlCy iekarsklq W Zak「es-e POt「Zebnym do oceny ryzyka

ubezpleCZen-OWegO I Weryf'kaqI POdanych p「zeze mnle danych′ uStaienIa P「aWa do諭dcze=Ia Z tytulu ni=I。SZqumOWy ubezpleCZen-a I 」egO WySOkoSc'

oraz lnformaql O P「ZyCZynIe mg扉mlerC…γraZam ZgOde na udostepn'enIe WienerTU S A V-en=a i=Su「anCe G「oup dokumentaql Z mQJegO ieczenia

(O細adczenie Ubezpie⊂Z函CegO膏6ry」eSt 」ednocze鉦e Ubezp'eCZOnym)・

5. O航dczam, Ze OSObom przystepuJaym do =mOWy ubezpIeCZen'a ZOStaly przekazane (a osobom p「zyst?PuJa《aym do umowy ubezpieCZenla PO jg

zawa「ciU - ZOStana PrZekazane) lnformaqe南「e postanowien-a Og6lnych warunk6w ubezpleCZenIa Okre軸P「ZeStank' WyPtaty Odszkodowania l lnnyCh

swradczefro takze ograniCZen'a O「aZ Wyt?CZen'a Odpowiedz'alnoSci W'ene「 TU S.A Vienna i=SuranCe G「oup uprawnl贈e do odmowy wyptaty

odszkodowania "nnych Swladczeh lub ich obn'之en両面o「ma垂o kt6rych mowa w artJ 7 ustawy o dziataInoSc"bezpieczenIOW申easeku「acy周

wspo…ane WyZ。 'nformaqe zostaty prZekazane 〈a osobom przystepIUaCym do umowy ubezpIeCZenia PO 」。 ZaWarCiu - ZOStana P「Zekazane) w fo「mle

6. W 「azIe Z†ozenla 「eklamaql do Wie=e「 TU S A V-enna lnsu「ance G「oup・ WnOSZ? O dosta「czanle mI Odpow-edz' POCZta elekt「on'CZna図TckロNle
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