POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE

Best Ubezpieczenia Kotasiak Sp. z.o.o.
ul. Mińska 25 lok 14, 03-808 Warszawa
NIP: 113-299-48-77
Regon: 382795970

Best Ubezpieczenia Piotr Kotasiak
ul. Mińska 25 lok 14, 03-808 Warszawa
NIP: 113-134-35-92
Regon: 016299759

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• kalkulacji składki za ubezpieczenie,
• przedstawienia oferty ubezpieczenia,
• oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
• zawarcia oraz obsługi umowy ubezpieczenia,
• marketingu bezpośredniego usług własnych administratora,
• przekazywania mi informacji handlowych dotyczących wnioskowanego ubezpieczenia,
• archiwizowania dokumentacji ubezpieczeniowej,
• dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,
przez firmę Best Ubezpieczenia Piotr Kotasiak, Best Ubezpieczenia Joanna Kotasiak, Best Ubezpieczenia Kotasiak Sp. z o.o. oraz
podmioty powiązane i współpracujące z tymi podmiotami, tj: zakłady ubezpieczeń, osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne
oraz firmy informatyczne.
2. Wskazane przez Państwa środki komunikacji elektronicznej, w tym numer telefonu i e-mail, będą wykorzystywane do kontaktu
z Państwem w wyżej wymienionych celach.
3. Administratorem danych osobowych jest:
• Best Ubezpieczenia Piotr Kotasiak ul. Mińska 25 lok 14, 03-808 Warszawa, NIP: 1131343592, REGON: 016299759, tel.
730080550, mail: biuro@bestubezpieczenia.pl,
• Best Ubezpieczenia Kotasiak Sp. z o.o. ul. Mińska 25 lok 14, 03-808 Warszawa, NIP: 1132994877, REGON: 382795970, tel.
730080550, mail: biuro@bestubezpieczenia.pl,
a także poszczególne zakłady ubezpieczeń.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia oferty, nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia
roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane będą przechowywane do
momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą
przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
5. Przysługuje Państwu prawo wglądu do Państwa osobowych oraz ich poprawiania, a także do zmiany treści lub odwołania
udzielonych zgód.
6. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym: Art. 815. § 1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie
znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach.
Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto
okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne
pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. § 2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zastrzeżono, że w czasie jej trwania
należy zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w paragrafie poprzedzającym, ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o
tych zmianach ubezpieczyciela niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. Przepisu tego nie stosuje się do ubezpieczeń na
życie.
Wyrażam zgodę na wszystkie powyżej zawarte informacje
dn. _________________________ podpis _________________________
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