
SZKOŁA PODSTAWOWA DARZLUBIE 2020/2021 

Deklaruję objęcie ubezpieczeniem Szkolnym NNW moje dziecko 
 

………………………………………………………………………………………………             …………………………………….…………… 
IMIE i NAZWISKO DZIECKA  ( DRUKOWANYMI LITERAMI )                                  PESEL 
Wybieram WARIANT ubezpieczenia – zaznacz „ X „ przy odpowiedniej opcji 

Suma ubezpieczenia Składka roczna TAK 
15 000,00 zł 31,00 zł  
25 000,00 zł 47,00 zł  
50 000,00 zł 86,00 zł  
80 000,00 zł 97,00 zł  

REZYGNUJĘ  Z UBEZPIECZENIA  
Realizując Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) : 

 Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Multifinanse Sylwia Potrykus  

(Administratora), z siedzibą przy al. Lipowej 18, 84-100 Puck oraz INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w 

Warszawie 00-668 , ul. Noakowskiego 22 
Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane do momentu złożenia wniosku o cofnięciu zgody na przetwarzanie 

danych, natomiast dane przechowywane będą  nie dłużej niż 3 lata licząc od daty zawarcia ostatniej polisy. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne w celu : 

- objęcia ubezpieczeniem,  obsługi przyszłych szkód i roszczeń  , w celach archiwalnych, statystycznych i analitycznych. 

Dane nie będą wykorzystywane w innym celu niż obsługa przedmiotowego ubezpieczenia. 
Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 - dostępu do swoich danych oraz  poprawiania swoich danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, uzyskania kopia danych od Administratora. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub prawo do 

wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody  na przetwarzanie, które to uprawnienia przysługują w stosunku do 

każdego z wyżej wymienionych podmiotów. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez 

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

 

Potwierdzam że otrzymałem/łam i zapoznałem/łam się z pakietem informacyjnym dot. zakresu ubezpieczenia oraz przed 

zawarciem  ubezpieczenia  udostępniono mi  celem zapoznania  się  Ogólne Warunki Ubezpieczenia których zakres 

rozumiem i akceptuje. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Czytelny podpis opiekuna/rodzica dziecka 


