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Przegl daj swoje polisy ju  dzisiaj. Zarejestruj  InterRisk Kontakt 22 575 25 25  

si  w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl 21200075823680 Wniosek/Polisa seria EDU-A/P numer 095164 
potwierdzaj ca zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego EDU PLUS na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwał  nr 01/03/03/2020 Zarz du InterRisk 

Towarzystwo Ubezpiecze  Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku. 

UBEZPIECZAJ CY 

 

OSOBA PRAWNA 
Nazwa placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12  

Rodzaj placówki: 

Adres: 

Adres korespondencyjny: 

NIP: 

REGON: 

E-mail: 

szkoła podstawowa Jednostka o wiatowa: 

UL. JANISZEWSKIEGO 14, 50-372 WROCŁAW 

UL. JANISZEWSKIEGO 14; 50-372 WROCŁAW POLSKA; POWIAT WROCŁAW 

8981874144 Telefon stacjonarny: 

000692370 

 Telefon komórkowy: 

szkoła podstawowa

 
UBEZPIECZAJ CY - OSOBA DO KONTAKTU 

 

Imi  i nazwisko: DAWID MAŁKOWICZ   

E-mail: DAWID.MALKOWICZ@DSA.PL   

Telefon stacjonarny:  Telefon komórkowy: 663 779 366

UBEZPIECZENI: DZIECI, UCZNIOWIE, STUDENCI I PRACOWNICY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 WE WROCŁAWIU 

OKRES UBEZPIECZENIA 

 

Data pocz tku: 2021-09-01 Data ko ca: 2022-08-31 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

OPCJA UBEZPIECZENIA 

 

OPCJA PODSTAWOWA  

Rodzaj wiadczenia Suma 
ubezpieczenia Wysoko ć wiadczenia w % Wysoko ć wiadczenia w zł

1. mierć ubezpieczonego na terenie placówki o wiatowej w wyniku NW 

20 000 zł 

dodatkowo 100% SU 40 000 zł (ł cznie ze 
wiadczeniem z pkt 2) 

2. mierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym równie  zawał serca i udar mózgu) 100% SU 20 000 zł 

3. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 100% SU 20 000 zł 

4. Poni ej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW za ka dy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU 200 zł

5. 
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty 
zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW 
na terenie placówki o wiatowej 

do 30% SU w tym okulary korekcyjne i aparaty 
słuchowe - do 200 zł 

do 6 000 zł w tym okulary  
korekcyjne i aparaty słuchowe - 

do 200 zł 

6. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 30% SU do 6 000 zł 

7. Pogryzienie, pok sanie, uk szenie 
jednorazowo 1% SU w przypadku pogryzienia 

lub 2% w przypadku pok sania, uk szenia 200 zł lub 400 zł 

8. Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo 20% SU 4 000 zł

9. mierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w nast pstwie NW jednorazowo 10% SU 2 000 zł

10. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki jednorazowo 1% SU 200 zł

11. Wstrz nienie mózgu w wyniku NW jednorazowo 1% SU 200 zł

12. Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, b d  pora enie pr dem lub 
piorunem 

jednorazowo 5% SU 1 000 zł

13. 
Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierz cych (b blowica, 
toksoplazmoza, w cieklizna) jednorazowo 5% SU 1 000 zł 

Hania
podświetl
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ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WY EJ OPCJI UBEZPIECZENIA 
O OPCJE DODATKOWE: 

Suma 
ubezpieczenia Wysoko ć wiadczenia w %  Wysoko ć wiadczenia w zł

Opcja Dodatkowa D1 - mierć Ubezpieczonego w nast pstwie wypadku 
komunikacyjnego 

20 000,00 zł 100% SU 20 000 zł

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszcz liwego wypadku 2 000,00 zł II stopie  - 10% SU; III stopie  - 30% SU; IV 
stopie  - 50% SU 

200 zł lub 600 zł lub 1 000 zł 

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszcz liwego wypadku 8 000,00 zł 
1% SU za ka dy dzie  ( wiadczenie płatne od 1 
dnia pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 
3 dni) 

80 zł 

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby 5 000,00 zł 1% SU za ka dy dzie  ( wiadczenie od 3-go 
dnia pobytu) 

50 zł

Opcja Dodatkowa D6 - Powa ne choroby (nowotwór zło liwy, parali , niewydolno ć 
nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, 
stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolno ć serca, choroby  
autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych 
organów) 

2 000,00 zł 100% SU 2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D7 - koszty operacji plastycznych w wyniku nieszcz liwego wypadku 4 000,00 zł do 100% SU do 4 000 zł 

Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszcz liwego wypadku 4 000,00 zł do 100% SU podlimit na rehabilitacj  1 000 zł do 4 000 zł 

Opcja Dodatkowa D13 - koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszcz liwego 
wypadku 

1 000,00 zł do 100% SU, max. 300 zł za jeden z b do 1 000 zł 

Opcja Dodatkowa D14 - uci liwe leczenie w wyniku nieszcz liwego wypadku 200,00 zł do 100% SU 200 zł

Opcje dodatkowe D18 - Koszty leków 200,00 zł wiadczenie zgodnie z OWU do 200 zł

Opcja Dodatkowa D19 - Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego 2 000,00 zł do 100% su do 2 000 zł 

Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy 1 500,00 zł 
do 100% SU, w tym: a) zdiagnozowanie  

boreliozy do 1 000 zł, b) wizyta u lekarza do 150 
zł, c) badania diagnostyczne do 150 zł, d)  

antybiotykoterapia do 200 zł 
do 1 500 zł 

SKŁADKA 

 

Lp.  Uczniowie Pracownicy Dyrektorzy 

1 Liczba ubezpieczonych 50   

2 Zni ka składki - liczba osób b d ca w trudnej sytuacji 
(stanowi ca do 10% liczby osób ubezpieczonych) 

5 - - 

3 Składka za 1 osob  43,00 zł   

4 Składka ł cznie 1 935,00 zł   

5 Ł czna składka do zapłaty za wszystkie osoby  1 935,00 zł  

Tryb płatno ci składki: jednorazowo 

 

 

 

 

 

Ł czna składka za osob  (PLN)  
uczniowie ( ): 43,00 zł 

Ł czna składka za osob  (PLN)  
( pracownicy ): 0,00 zł 

Ł czna składka za osob  (PLN)  
( dyrektorzy ): 0,00 zł 

INTEGRALN  CZ Ć UMOWY STANOWI  ZAŁ CZNIKI: 

imienna lista ubezpieczonych 

Dodatkowe zapisy w Postanowieniach Dodatkowych i Odmiennych: 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE WPROWADZONE DO UMOWY UBEZPIECZENIA: 

Hania
podświetl
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Odst pstwa do OWU: 

- Opcja dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby: wiadczenie płatne od 2 dnia pobytu w szpitalu. 

- W opcji Podstawowej dodajemy wiadczenie w wysoko ci 100 zł za uszkodzenia ciała w wyniku NW, który nie pozostawił uszczerbku ale konieczne było leczenie + dwie 
wizyty kontrolne. 

O WIADCZENIA 
1. O wiadczam, e otrzymałem(am) i zapoznałem(am) si  z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonymi 

uchwał  nr 01/03/03/2020 oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej osób fizycznych w yciu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów 
placówek o wiatowych w ramach oferty EDU Plus zatwierdzonych uchwał  nr 02/03/03/2020 Zarz du InterRisk Towarzystwa Ubezpiecze  Spółki Akcyjnej Vienna 
Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku ("Ogólne Warunki Ubezpieczenia"), informacj  o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalno ci ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej, informacj  dotycz c  mo liwo ci i procedury zło enia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu wła ciwego do ich rozpatrzenia oraz pozas dowego 
rozpatrywania sporów. 

2. O wiadczam, e otrzymałem(am) ustandaryzowany dokument zawieraj cy informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Jestem wiadomy(ma), e dokument ten ma 
charakter informacyjny, a pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym zawarte s  w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

3. O wiadczam, e przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostałem(am) poinformowany(na) o mo liwo ci przeprowadzenia badania moich wymaga  i potrzeb w 
zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Potwierdzam, e niniejsza umowa ubezpieczenia jest zgodna z moimi wymaganiami i potrzebami w zakresie ochrony 
ubezpieczeniowej, a tak e z wymaganiami i potrzebami w zakresie ochrony ubezpieczeniowej osób ubezpieczonych w przypadku gdy została zawarta na cudzy 
rachunek (w tym w formie ubezpieczenia grupowego). 

4. O wiadczam, e zostałem(am) poinformowany(na) o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez agenta lub osoby wykonuj ce czynno ci dystrybucyjne zakładu 
ubezpiecze  w zwi zku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia. 

5. Ubezpieczaj cy wyra a zgod  na przekazanie przez InterRisk informacji o ostatecznej liczbie ubezpieczonych oraz ostatecznej wysoko ci składki w postaci 
elektronicznej, na adres email wskazany w umowie ubezpieczenia. 

6. Mo e Pani/Pan wycofać ka d  z powy szych opcjonalnych zgód w ka dym momencie np. poprzez wysłanie wiadomo ć e-mail na adres sekretariat@interrisk.pl lub 
wysłanie podpisanego o wiadczenia w formie papierowej na adres  InterRisk Towarzystwo Ubezpiecze  Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group ul. 
Noakowskiego 22 00-668 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodno ć z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

7. Informacja zgodna z art. 13 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporz dzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzib  w Warszawie (00-668), ul. Noakowskiego 22 (dalej jako   
„Administrator”,  „InterRisk” lub  „My”). Z InterRisk mo na si  skontaktować poprzez adres email: sekretariat@InterRisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 
00 lub pisemnie na adres siedziby wskazany wy ej. 

Inspektor ochrony danych 
Wyznaczyli my inspektora ochrony danych, z którym mo na si  skontaktować we wszystkich sprawach dotycz cych przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw zwi zanych z przetwarzaniem danych - poprzez email  iod@interrisk.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane mog  być przetwarzane w celach: 
- zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego - podstaw  prawn  jest niezb dno ć przetwarzania danych 

do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz ewentualnie niezb dno ć przetwarzania ze wzgl dów zwi zanych z wa nym interesem 
publicznym, na podstawie przepisów prawa (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO), 

- oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstaw  prawn  jest 
obowi zek prawny ci cy na Administratorze – (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezb dno ć przetwarzania ze wzgl dów zwi zanych z wa nym interesem 
publicznym, na podstawie przepisów prawa (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w zw. z art. 22 ust. 2 lit. b) RODO), 

- marketingu bezpo redniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstaw  prawn  w odniesieniu do 
aktualnych klientów InterRisk jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest prowadzenie marketingu bezpo redniego 
własnych produktów lub usług. W przypadku marketingu kierowanego do potencjalnych lub byłych klientów InterRisk podstaw  przetwarzania danych jest zgoda 
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

- ewentualnego dochodzenia roszcze  lub obrony przed roszczeniami w zwi zku z zawart  z Pani /Panem umow  ubezpieczenia – podstaw  prawn  jest 
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest mo liwo ć dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami oraz niezb dno ć przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze  lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwo ci przez 
s dy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO); 

- ewentualnego podejmowania czynno ci w zwi zku z przeciwdziałaniem przest pstwom ubezpieczeniowym, w tym wypłatom nienale nych wiadcze  
podstaw  prawn  jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wynikaj cy wprost z przepisów prawa, jakim jest zapobieganie i 
ciganie przest pstw popełnianych na jego szkod  oraz niezb dno ć przetwarzania ze wzgl dów zwi zanych z wa nym interesem publicznym, na podstawie 

przepisów prawa (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w zw. z art. 22 ust. 2 lit. b) RODO); 
- realizacji obowi zków nało onych na Administratora danych przez przepisy prawa (takie jak przepisy podatkowe lub przepisy o rachunkowo ci)  

podstaw  prawn  jest obowi zek prawny ci cy na Administratorze – (art. 6 ust.1 lit. c) RODO); 
- reasekuracji ryzyk - podstaw  prawn  jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest zmniejszenie ryzyka 

ubezpieczeniowego zwi zanego z umow  zawart  z Pani /Panem; 
- realizacji obowi zków zwi zanych z przeciwdziałaniem praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu - podstaw  prawn  jest obowi zek prawny ci cy 

na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO); 
- komunikacji i rozwi zania sprawy, której dotyczy korespondencja, kierowana do Administratora za po rednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej 

korespondencji b d  rozmowy telefonicznej, niezwi zanej z usługami wiadczonymi na rzecz nadawcy wiadomo ci e-mail b d  listu czy te  
telefonuj cego, lub inn  zawart  z nim umow  - podstaw  prawn  przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegaj cy 
na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w zwi zku z jego działalno ci  gospodarcz  i rozwi zania zgłoszonej sprawy zwi zanej z prowadzon  przez 
niego działalno ci  gospodarcz ; 

- obsługi zgłoszonego roszczenia, w tym wypłaty wiadczenia oraz likwidacja szkody z umowy ubezpieczenia - podstaw  prawn  jest obowi zek prawny 
ci cy na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO); 

- obsługi klientów i interesantów za po rednictwem infolinii – podstaw  prawn  przetwarzania jest niezb dno ć przetwarzania do wiadczenia usługi (art. 6 ust. 
1 lit. b) RODO). 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
W niektórych przypadkach  decyzje dotycz ce Pani/Pana mog  być podejmowane w sposób zautomatyzowany (tj. bez wpływu człowieka). Decyzje te b d  
dotyczyły oceny ryzyka ubezpieczeniowego (dla celów mo liwo ci przedstawienia konkretnej oferty, ustalenia wysoko ci składki ubezpieczeniowej i zawarcia umowy 
ubezpieczenia) i b d  podejmowane na podstawie Pani/Pana danych takich jak: data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód, rok uzyskania prawa jazdy, 
dane dotycz ce typu pojazdu i jego parametry techniczne, liczba szkód w ostatnich latach, informacje o stanie zdrowia, warto ć i lokalizacja nieruchomo ci (w 
zale no ci od rodzaju ubezpieczenia dla potrzeb oceny ryzyka ubezpieczeniowego ró ne kategorie danych mog  być uznane za istotne);  
  
Powy sze decyzje b d  oparte o profilowanie, tj. automatyczn  ocen  ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Pani /Panem umowy ubezpieczenia. W wyniku 
profilowania Administrator oceni w szczególno ci prawdopodobie stwo wyst pienia danego zdarzenia. Na podstawie tak dokonanej oceny Administrator podejmie 
decyzj  o mo liwo ci zawarcia z Panem/Pani  umowy ubezpieczenia oraz o wysoko ci składki ubezpieczeniowej. Przykładowo: im wi cej szkód miało miejsce w 
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minionym okresie, tym wi ksze mo e być ryzyko ubezpieczeniowe i w zwi zku z tym wyliczona na podstawie automatycznej oceny ryzyka składka ubezpieczeniowa 
mo e być wy sza.  
  
W zwi zku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ma Pani/Pan prawo do otrzymania stosownych wyja nie , co do podstaw podj tej decyzji, prawo do 
zakwestionowania tej decyzji, do wyra enia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podj cia decyzji przez 
człowieka). 
Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe b d  przechowywane do momentu przedawnienia roszcze  z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia lub do momentu wyga ni cia obowi zku 
przechowywania danych wynikaj cego z przepisów prawa, w szczególno ci obowi zku przechowywania dokumentów ksi gowych dotycz cych umowy ubezpieczenia i 
przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu.  
  
Administrator przestanie wcze niej przetwarzać dane na podstawie udzielonej zgody, je li wycofa Pani/Pan udzielon  wcze niej zgod , jak równie  przestanie 
przetwarzać dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dane wykorzystywane do celów marketingu bezpo redniego, w tym profilowania i 
celów analitycznych) je eli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba e wyka e on istnienie wa nych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz dnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolno ci, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze . 
Wycofanie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu nie oznacza jednak, e Administrator usunie wszystkie dane – w szczególno ci dalsze przechowywanie danych mo e mieć 
jeszcze miejsce przez okres przedawnienia roszcze  i dla potrzeb wykazania rozliczalno ci. 

Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe z uwagi na charakter przetwarzania mog  być w niezb dnym zakresie przekazywane zakładom reasekuracji, a tak e innym podmiotom takim 
jak operatorzy pocztowi, operatorzy wybranych przez Pani /Pana sposobów płatno ci czy podmioty wiadcz ce usługi w zakresie likwidacji szkód.  
  
Ponadto Pani/Pana dane mog  być przekazywane podmiotom przetwarzaj cym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, przetwarzaj cym 
dane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, agencjom marketingowym, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom przetwarzaj cym dane w celu windykacji 
nale no ci oraz podmiotom archiwizuj cym lub usuwaj cym dane – przy czym takie podmioty przetwarzaj  dane na podstawie umowy z Administratorem i wył cznie 
zgodnie z poleceniami Administratora. 

Przekazywanie danych poza EOG 
Pani/Pana dane osobowe nie b d  przekazywane odbiorcom znajduj cym si  w pa stwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Prawa osoby, której dane dotycz  
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
- dost pu do Pani/Pana danych, w tym otrzymania ich kopii; 
- dania sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  (w zakresie, w jakim podstaw  przetwarzania danych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora) –  w szczególno ci prawo sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu 
bezpo redniego oraz profilowania, 

- wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim zgoda stanowi podstaw  tego przetwarzania); wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodno ć z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

- przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane s  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa si  na podstawie 
zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 
powszechnie u ywanym formacie nadaj cym si  do odczytu maszynowego); mo e Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych, 

W celu skorzystania z powy szych praw nale y skontaktować si  z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane s  
powy ej.  
  
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj cego si  ochron  danych osobowych, tzn. do Urz du Ochrony Danych 
Osobowych. 

Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych w zwi zku z zawieran  umow  jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest 
mo liwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

8. Niniejsze o wiadczenia składam dobrowolnie. 

 

Miejscowo ć, data Czytelny podpis Ubezpieczaj cego Podpis i piecz ć Przedstawiciela 
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 

BIAŁYSTOK, 2021-08-12 DAWID MAŁKOWICZ, 35/377/442 




