
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

__________________________________________              _____________________________________                     
imię i  nazwisko                                                                         PESEL

___________________________________________         _____________________________________ 
Adres                telefon, email 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  
Centrum Finansowe Marcin Sadowski  z siedzibą 95-070 Kolonia Brużyca, ul. Sadowa 11,  prowadzący 
multiagencje ubezpieczeniową pod nazwą  
Centrum Ubezpieczeń Agnieszka Sadowska, Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 71, 
 ul. 11go Listopada 5a Punkt UNILINK 

moich danych osobowych do: 

● przygotowania i przedstawienia oferty ubezpieczenia, podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania danych do przygotowania i przedstawienia oferty ( tj. do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ),

● marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego profilowanie w
celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych ( m.in. oferta wznowienia ubezpieczenia,
przypomnienie o płatności rat, przypomnienie o końcu ubezpieczenia  )

● Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie Centrum Finansowe Marcin Sadowski oraz Towarzystwa
Ubezpieczeniowe współpracujące.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania, realizacji oraz obsługi czynności 
związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 
lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Finansowe Marcin Sadowski   informacji handlowych: 

⃞ Za pośrednictwem połączeń głosowych ( rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe) 

⃞ Drogą elektroniczną ( e-mail, SMS ) 

⃞ Za pośrednictwem operatora pocztowego 

do momentu cofnięcia zgody. 

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy. 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na, iż zgodnie z wymogami art. 13 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku: 
● administratorem przekazanych danych jest   Centrum Finansowe Marcin Sadowski z siedzibą 95-070

Kolonia Brużyca, ul. Sadowa 11 prowadzący multiagencje ubezpieczeniową
● dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w zakresie, w jakim

podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania
zgody, nie dłużej niż 3 lata od zakończenia ostatniej wystawionej polisy ubezpieczeniowej,
wypowiedzenia umowy oc, umowy kupna/sprzedaży pojazdu. Dane osobowe po tym terminie zostaną
zniszczone z zachowaniem bezpieczeństwa.

Administrator danych osobowych poinformował mnie także, o przysługującym prawie do: 
1) żądania od administratora dostępu do dotyczących moich danych osobowych,
2) żądania sprostowania moich danych osobowych,
3) żądania usunięcia moich danych osobowych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
6) żądania przenoszenia danych,
7) cofnięcie wyrażonej zgody w dowolnym momencie ( przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem ),

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

…................................................................ 
/data , czytelny podpis/


