
Polisa NR 908211515708

POTWIERDZAJĄCA ZAWARCIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU
WYKONUJĄCEGO DORADZTWO PODATKOWE

DO WNIOSKU NR 908211515708/UP/CEN/00388

UBEZPIECZYCIEL Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ¨WARTA¨ S.A.
rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa

UBEZPIECZAJĄCY I
UBEZPIECZONY

JAKPLACICPODATKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Brzozowa 36 m. 1, 42-200 Częstochowa
biuro@jakplacicpodatki.pl
REGON: 521594329 Region KIDP: ŚLĄSKI
Nr wpisu:

UBEZPIECZONA
DZIAŁALNOŚĆ

Ubezpieczenie Podstawowe obejmujące:

1. czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z
dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,

2. czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

SUMA
GWARANCYJNA

200,000 PLN na każde Zdarzenie w okresie Ubezpieczenia

KLAUZULA
DODATKOWA

OC Z TYTUŁU PROWADZENIA BIURA

Dodatkowa suma gwarancyjna: 200,000 PLN za jeden i łącznie wszystkie wypadki
(bezskładkowo)

Franszyza redukcyjna: Zgodnie z treścią klauzuli.

OKRES
UBEZPIECZENIA

od 25-06-2022 do 31-12-2022

SKŁADKA Składka: 879 PLN - płatna do dnia: 24-06-2022

INFORMACJE Szczegółowe informacje na temat Umowy Generalnej wraz z załącznikami określającej ramowe
warunki współpracy i zasady ubezpieczenia zawartej pomiędzy Krajową Izbą Doradców Po-
datkowych a TUiR ¨WARTA¨ S.A. są dostępne w oddziale KIDP.
Opis postępowania związanego z likwidacją szkody, a także niektórych innych praw i obow-
iązków stron umowy Ubezpieczenia (na odwrocie polisy).

WARUNKI UMOWY

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cy-
wilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

• Umowa Generalna z dnia 16.11.2015 r. zawarta pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a Towarzystwem Ubez-
pieczeń i Reasekuracji ¨WARTA¨ S.A. wraz z aneksami do Umowy

• Integralną częścią niniejszej umowy jest złożony przez Ubepieczającego wniosek

Warta dba o Pani/Pana dane osobowe, przetwarza je zgodnie z przepisami prawa i starannością. Informacje
o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Wartę i przysługujących z tego tytułu prawach oraz inne
informacje Administratora danych osobowych zostały dołączone do polisy.

Dostępne są również na stronie www.warta.pl.

ZGODY MARKETINGOWE

Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od TUiR ¨WARTA¨ S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Centrala rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016432,

NIP 521-04-20-047, Wysokość kapitału zakładowego: 187 938 580,00 zł, opłacony w całości.



produktów i usług Grupy Warta tj. TUiR ¨WARTA¨ S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ¨WARTA¨ S.A. drogą
elektroniczną (poprzez e-mail/sms/mms).

Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od TUiR ¨WARTA¨ S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących
produktów i usług Grupy Warta tj. TUiR ¨WARTA¨ S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ¨WARTA¨ S.A. drogą
telefoniczną (rozmowa telefoniczna/komunikaty głosowe IVR).

Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od TUiR ¨WARTA¨ S.A. informacji handlowo-marketingowych dotyczących
produktów i usług Grupy Warta tj. TUiR ¨WARTA¨ S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ¨WARTA¨ S.A. przez 3
lata od zakończenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia.

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu. Certyfikat potwierdza warunki umowy wg stanu
na dzień: 01-07-2022
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Szczegółowy opis postępowania związanego z likwidacją
szkody z udziałem KIDP, a także niektórych innych praw
i obowiązków stron umowy ubezpieczenia

Zgłoszenie szkody

1. O każdym zdarzeniu ubezpieczeniowym Ubezpieczony
zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczycieli niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia o
nim wiadomości.

2. Jeżeli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń wobec
Ubezpieczonego, jest on zobowiązany poinformować o tym
Ubezpieczycieli w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia
roszczenia.

3. W przypadku, gdy Ubezpieczony powziął informację o
wszczęciu wobec niego postępowania przygotowawczego
bądź wystąpienia na drogę sądową, obowiązany jest o
tym fakcie poinformować Ubezpieczycieli niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od powzięcia informa-
cji, nawet w przypadku gdy sam zgłosił już zaistnienie
zdarzenia ubezpieczeniowego.

4. Zgłoszenia szkody należy dokonać w formie pisemnej (oso-
biście lub listem poleconym na adres ul. Chmielna 85/57;
00-843 Warszawa) lub w formie elektronicznej (na adres
mailowy zgloszenie.cok@warta.pl), przy czym wymaga ona
stosownego potwierdzenia ze strony TUiR "WARTAŚ.A.
Na żądanie TUiR "WARTAŚ.A. Ubezpieczony zgłasza-
jący szkodę w formie elektronicznej, zobowiązany jest do
zgłoszenia szkody również w formie pisemnej.

5. Ubezpieczony powinien ponadto wskazać poszkodowanemu
lub osobie uprawnionej do odszkodowania - zgłasza-
jącemu roszczenie Ubezpieczycieli, wraz z numerem polisy
i adresem właściwej jednostki organizacyjnej Ubezpieczy-
cieli.

6. Ubezpieczony zobowiązany jest użyć wszelkich dostęp-
nych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz niedo-
puszczenia do jej zwiększenia, zobowiązany jest on również
umożliwić Ubezpieczycielom dokonanie czynności niezbęd-
nych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasad-
ności i wysokości roszczenia.

7. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że szkoda jest
wynikiem przestępstwa, Ubezpieczony jest zobowiązany
bezzwłocznie powiadomić Policję i prokuraturę.

Likwidacja szkody

1. Ubezpieczyciele po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia
szkody również pisemnie potwierdzą fakt przyjęcia
zgłoszenia szkody, informując o nadanym numerze sprawy,
osobie odpowiedzialnej za likwidację szkody (wraz z nu-
merem tel.) oraz o dokumentach i oświadczeniach, które
Ubezpieczony powinien dostarczyć Ubezpieczycielom.

2. Po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia szkody Ubezpieczy-
ciele podejmą czynności zmierzające do ustalenia stanu
faktycznego oraz rozmiarów szkody, zasadności roszczeń i
wysokości odszkodowania.

3. W trakcie postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciele
w miarę uzasadnionych potrzeb korzystać będą z usług
biegłych rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa po-
datkowego, z listy rzeczoznawców rekomendowanych przez
KIDP.

4. Ubezpieczyciele dążyć będą do ugodowego załatwienia
sporu unikając, jeżeli to możliwe, procesów sądowych.

5. Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pełnomocnictw
osobie wskazanej przez Ubezpieczycieli niezbędnych do
prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym pełnomoc-
nictwa procesowego, jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu
poszkodowany wystąpił na drogę sądową. Koszty us-
tanowienia i działania wskazanego przez Ubezpieczycieli
pełnomocnika ponoszą Ubezpieczyciele. Powyższe nie zwal-
nia Ubezpieczonego z obowiązku zgłaszania we właściwym
terminie sprzeciwu lub podjęcia niezbędnych środków za-
skarżenia, reagując na monity lub zarządzenia organów ad-
ministracyjnych.

6. Ubezpieczony zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczycielom
orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym mu zajęcie
stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego.

7. W razie zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony nie jest up-
rawniony do podejmowania działań zmierzających do uz-
nania i zaspokojenia roszczeń, zawarcia ugody z osobą
poszkodowaną ani zrzeczenia się zarzutu przedawnienia,
chyba że Ubezpieczyciele wyrazili na to zgodę.

8. Jeżeli z tytułu zaistniałego zdarzenia ubezpieczeniowego
istnieją przesłanki do uwolnienia się Ubezpieczonego od
odpowiedzialności cywilnej w części lub w całości, to
powyższe dotyczy również Ubezpieczycieli.

9. Odszkodowanie wypłacane jest przez Ubezpieczycieli na
podstawie uznania roszczenia, ugody z poszkodowanym lub
prawomocnego orzeczenia sądowego.

10. Ubezpieczyciele wypłacą odszkodowanie w terminie 30 dni
licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub up-
rawnionego zawiadomienia o szkodzie.

11. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym
mowa w pkt. 7, okoliczności niezbędnych do ustal-
enia odpowiedzialności Ubezpieczycieli albo wysokości
odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie
wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych
okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie
90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że
ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczycieli albo wysokości
odszkodowania zależy od toczącego się postępowania
karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa
w pkt. 7, Ubezpieczyciele zawiadomią na piśmie up-
rawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego
roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczal-
nym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem
roszczeń uprawnionego, a także wypłacą bezsporną część
odszkodowania.

12. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w in-
nej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubez-
pieczyciele poinformują o tym na piśmie osobę występu-
jącą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w pkt. 9
albo 10, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną
uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty
odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których
odmówili wiarygodności okolicznościom dowodowym pod-
niesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo Ubez-
pieczycieli powinno zawierać również pouczenie o możli-
wości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

13. Ubezpieczyciele mają obowiązek udostępnić poszkodowanemu
lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które miały
wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczycieli i
wysokość odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego
potwierdzenia przez Ubezpieczycieli przekazanych infor-
macji bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez
Ubezpieczycieli kopii udostępnionych dokumentów, przy
czym koszty dokonania wymienionych czynności obciążają
osobę, która żąda tych czynności.

14. Bez pisemnej zgody Ubezpieczycieli nie można dokonywać
cesji roszczeń z tytułu ubezpieczenia przed ich ostatecznym
ustaleniem.

Roszczenia regresowe wobec osób trzecich

1. Z dniem wypłaty odszkodowania na Ubezpieczycieli prze-
chodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzial-
nej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania.
Ubezpieczony jest zobowiązany udzielić wszelkiej pomocy
niezbędnej Ubezpieczycielom do dochodzenia roszczeń re-
gresowych.

2. Przejście roszczeń nie następuje jeżeli stałoby się to ze
szkodą dla Ubezpieczonego.

3. Przejście roszczeń na Ubezpieczycieli nie następuje, jeżeli
sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczonego albo osoba
pozostająca z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym.
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Sprawy sporne

Skargi, zażalenia, w tym reklamacje mogą być składane przez
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres:
skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elek-
tronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, tele-
fonicznie pod nr 502 308 308 oraz w każdej jednostce TUiR
WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ust-
nej do protokołu. TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie,

reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi
w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej
na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. Organem
właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jed-
nostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUiR WARTA
S.A. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpa-
trywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za pośred-
nictwem strony internetowej www.warta.pl. TUiR WARTA S.A.
podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
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INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
DLA KLIENTA
UBEZPIECZENIA KORPORACYJNE

WARTA dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania.

DLA UBEZPIECZAJĄCEGO DLA UBEZPIECZONEGO

ADMINISTRATOR I DANE
KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ¨WARTA¨ S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa
("WARTA"). Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby lub w sposób wskazany na stronie www.warta.pl.

ZAKRES I ŹRÓDŁO
DANYCH

WARTA uzyskała Pani/Pana dane osobowe od Ubezpieczającego w związku ze złożonym
przez niego wnioskiem o sporządzenie oferty ubezpieczenia lub w związku z zawarciem
umowy ubezpieczenia.

CEL, PODSTAWA
PRAWNA I OKRES
PRZETWARZANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WARTĘ w celu:

1. oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wyliczenia składki ubezpieczeniowej oraz obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów o działalności ubez-
pieczeniowej i reasekuracyjnej, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń;

2. zapobiegania i wykrywania przestępczości - na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przez 5 lat, a w przypadku przedsiębiorców przez
10 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia;

3. reasekuracji ryzyka - na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą
umową, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń dla obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia;

4. windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw WARTY w postępowaniach przed sądami i organami państwowymi - na podstawie prawnie uzasadnionego in-
teresu WARTY, tj. możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń przysługujących WARCIE bądź
przedawnienia karalności czynu popełnionego na szkodę WARTY;

5. marketingu własnych produktów lub usług WARTY, w tym profilowania w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych
oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez WARTĘ, tj. promowania własnych produktów lub
usług WARTY, do czasu wyrażenia przez Panią/ Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

6. dochodzenia roszczeń regresowych przez WARTĘ (w przypadku wypłaty przez WARTĘ odszkodowania na Pani/Pana rzecz za szkodę wyrządzoną przez osobę trzecią) - na
podstawie przepisów kodeksu cywilnego, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Pani/Panu względem osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę;

7. likwidacji szkody (o ile zostanie zgłoszona), w tym obsługi zgłoszenia, wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia - na podstawie
umowy, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przepisów kodeksu cywilnego, do momentu wydania przez WARTĘ decyzji w przedmiocie
wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, a także w celu rozpatrywania reklamacji (o ile zostanie złożona) - na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji,
a po upływie tego okresu w celach archiwizacyjnych na wypadek zgłoszenia kolejnej szkody lub dodatkowych roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez WARTĘ, tj. obrony przed roszczeniami, przez okres przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń;

8. ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, w tym w celach statysty-
cznych, na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przez okres obowiązywania umowy, przez okres likwidacji szkody w przypadku
zgłoszenia szkody lub innego roszczenia oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań sądowych związanych z dochodzonym przez Panią/Pana roszczeniem;

9. rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres wskazany w tych przepisach, przedłużony o okres dochodzenia roszczeń;

10. oceny satysfakcji z usług WARTY - na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. kontroli przebiegu i podnoszenia standardów re-
alizowanych usług na podstawie zebranych przez WARTĘ opinii, przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia a także w okresie następującym po rozpatrzeniu
roszczeń o wypłatę odszkodowania lub świadczenia zgłoszonych do WARTY;

11. rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji innych niż związane z procesem likwidacji szkody - na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, a po ich rozpatrzeniu,
w celach archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. kontroli prawidłowości prowadzenia tych postępowań.

DO CZEGO
PRZYSŁUGUJE
PANI/PANU PRAWO

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. dostępu do swoich danych - czyli uzyskania od WARTY potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz informacji m.in. o: celach
przetwarzania, kategoriach danych, kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie ich przechowywania i źródle ich pozyskania przez WARTĘ;

2. ich sprostowania - czyli poprawienia lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. ich usunięcia - w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne
do celów, w których zostały zebrane, lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (o ile nie zakłóca to realizacji umowy
lub obowiązków WARTY wynikających z przepisów prawa);

4. ograniczenia przetwarzania - czyli zaprzestania przetwarzania, w szczególności, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec
ich przetwarzania - na okres pozwalający WARCIE zweryfikować zasadność żądania;

5. przenoszenia swoich danych - czyli do uzyskania od WARTY w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana
danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył(a) WARCIE i które WARTA przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy.
Ponadto ma Pani/Pan prawo zażądać, aby WARTA przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe;

6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez WARTĘ, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby mar-
ketingu bezpośredniego przez WARTĘ; Pomimo sprzeciwu WARTA jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych,
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego przez WARTĘ;

7. wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ze strony pracownika
WARTY wobec decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji poprzez kontakt z WARTĄ przez
jej agenta, infolinię lub wysłanie wiadomości na adres e-mail: IOD@warta.pl.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy się skontaktować z inspektorem ochrony danych lub agentem. Kontakt z inspektorem jest możliwy drogą
elektroniczną poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby WARTY podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są na stronie internetowej: www.warta.pl w
zakładce "Kontakt". Kontakt z agentem ubezpieczeniowym jest możliwy osobiście lub drogą telefoniczną.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwaran-
cyjny, Centralna Ewidencja Pojazdów, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej, Rzecznik Finansowy, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostęp-
nienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa, dostawcy usług assistance będących przedmiotem ubez-
pieczenia.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie WARTY, m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub
na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świad-
czącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom majątkowym lub orzecznikom medycznym, agencjom marketingowym czy też agentom ubezpieczeniowym obsługującym umowę
ubezpieczenia - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z WARTĄ i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

INNE ŹRÓDŁA POZYSKI-
WANIA DANYCH

WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - w zakresie np. historii szkodowości; Centralnej Ewidencji Pojazdów ? w
zakresie historii pojazdu; biur informacji gospodarczej oraz biur informacji kredytowej - w zakresie oceny wiarygodności płatniczej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda;
innych zakładów ubezpieczeń - w zakresie zgłoszonych zdarzeń; placówek medycznych - w zakresie informacji o stanie zdrowia, o ile została wyrażona zgoda; dostawców usług
assistance - w zakresie przebiegu i rezultatów wykonanych usług; w przypadku przedsiębiorców - z rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny
Urząd Statystyczny w zakresie danych tam ujawnionych w celu weryfikacji ich poprawności oraz od innych podmiotów - w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy
lub oceny zgłoszonego roszczenia.

OBOWIĄZEK PODANIA
DANYCH

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, jak również może wynikać z
przepisów prawa - brak podania tych danych może uniemożliwić zawarcie umowy ubez-
pieczenia. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.
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