Deklaracja członkowska
Nr …../..…/…...

Firma/Nazwa Podmiotu
NIP
Regon
Osoby reprezentujące podmiot zgodnie
z przyjętymi zasadami reprezentacji /
Pełnomocnik
Adres – kraj, miejscowość, ulica, numer
domu, numer lokalu, kod pocztowy,
poczta
Numer rachunku bankowego
Telefon
E-mail

Działając w imieniu podmiotu wskazanego powyżej:
 wyrażam wolę przystąpienia do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu
Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie jako Członek Zwyczajny;
 deklaruję objęcie jednego udziału w kapitale rezerwowym po 100 zł, na łączną kwotę 100 zł i wpłatę
wpisowego w wysokości ……………… zł do dnia ……………… r.;
 składam aktualny odpis KRS lub inny dokument wskazujący zasady reprezentacji;
 wyrażam zgodę ☐ / nie wyrażam zgody ☐ na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji
i oświadczeń związanych z członkostwem podmiotu, który reprezentuję, w TUW PZUW na adres
e-mail podany powyżej;
 wyrażam zgodę ☐ / nie wyrażam zgody ☐ na otrzymywanie przez ten podmiot treści marketingowych
od TUW PZUW z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych powyżej:
☐ za pośrednictwem poczty elektronicznej;
☐ za pośrednictwem SMS/MMS;
☐ za pośrednictwem połączenia telefonicznego.
………………………………………………….
Miejscowość, Data

………………………………………………….
podpisy osób reprezentujących Podmiot

Pieczęć firmowa

Informacja Administratora danych osobowych dla osoby reprezentującej podmiot składający Deklarację
Członkowską
[Administrator oraz dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]
asdasd
Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń
Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa (dalej „TUW PZUW”).
Z administratorem można kontaktować się pisemnie na wskazany adres siedziby. We wszystkich sprawach z zakresu
ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem
Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e -mail IOD@tuwpzuw.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
[Przetwarzanie danych]
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z ubieganiem się przez podmiot, który Pani/Pan
reprezentuje, o uzyskanie członkostwa w TUW PZUW, a w przypadku podjęcia przez Zarząd TUW PZUW decyzji
o przyjęciu tego podmiotu w poczet członków TUW PZUW, w celu realizacji jego p raw i obowiązków wynikających
z faktu uzyskania statusu członka w TUW PZUW – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes
administratora polegający na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji podmiotu ubiegającego się o uzyskanie
członkostwa w TUW PZUW oraz reprezentującej go osoby, a także realizacji jego p raw i obowiązków wynikających
z faktu uzyskania statusu członka w TUW PZUW (art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679));
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do złożenie i wykonania Deklaracji Członkowskiej – bez
podania danych osobowych nie jest możliwe złożenie i wykonanie Deklaracji Członkowskiej.
[Okres przechowywania danych]
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia wskazanego powyżej prawnie uzasadnionego
interesu administratora, chyba że wcześniej wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania.
asd

[Przekazywanie danych]
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych
na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, w szczególności: dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty i osoby przetwarzają dane na
podstawie pisemnej umowy z administratorem lub podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu
administratora i wyłącznie zgodnie z ich poleceniami.
[Prawa]
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z administrator em lub z Inspektorem
Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
W przypadku uznania, że administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych –
w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

