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Data wystąpienia z ubezpieczenia grupowego

Powód ubiegania się o indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia grupowego
przejście na emeryturę
rozwiązanie stosunku pracy
INFORMACJE
DOTYCZĄCE UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO
UBEZPIECZENIA NA
ŻYCIE
śmierć pracownika
urlop bezp∏atny
urlop
wychowawczy
inny, jaki? GROUP (wype∏nia zak∏ad pracy)
W COMPENSA
TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ NA
ŻYCIE
S.A. VIENNA INSURANCE
Powód ubiegania się o indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia grupowego

przejście na emeryturę

data,śmierć
miejscowość
pracownika

inny, jaki? pieczęć i podpis Reprezentanta Ubezpieczającego

urlop bezp∏atny

urlop wychowawczy

rozwiązanie stosunku pracy

Informacje od Administratora Danych Osobowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
data,
miejscowość
pieczęć Ubezpieczeń
i podpis Reprezentanta
Ubezpieczającego
1.
Administratorem
Danych Osobowych powierzonych przez Pana/Panią danych jest Compensa Towarzystwo
na Życie
S.A. Vienna Insurance
Group, z siedzibą w Warszawie, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162.
2.
Pana/Pani od
dane
mogą być wykorzystywane
w celu wywiązania się przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z umowy
Informacje
Administratora
Danych Osobowych
ubezpieczenia
z Panem/Panią.
Zgodnie
z art. 24 zawartej
ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
3. Administratorem
Pana/Pani dane osobowe
mogą być udostępnione
podmiotom
prawa polskiego
powiązanym
Towarzystwem
lub z którymi
Towarzystwo
współpracuje
1.
Danych Osobowych
powierzonych
przez Pana/Panią
danych jest
Compensa zTowarzystwo
Ubezpieczeń
na Życie
S.A. Vienna
Insurance
w ramach
prowadzenia
działalności
ubezpieczemniowej,
o ile wyraził/a
Pan/Pani na to zgodę.
z siedzibą
w Warszawie,
02-342
Warszawa, Al. Jerozolimskie
162.
Group,
4. Pana/Pani
Przysługujedane
Panu/Pani
prawo
wglądu do swoich
danych
osobowych
orazCompensa
prawo do Towarzystwo
ich poprawiania.
2.
mogą być
wykorzystywane
w celu
wywiązania
się przez
Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z umowy
5. ubezpieczenia
Przysługuje Panu/Pani
do odwołania w każdym czasie udzielonych w niniejszym wniosku zgód.
zawartejprawo
z Panem/Panią.
6. Pana/Pani dane
podmiotom
uprawnionym
do tego
na podstawie
przepisów prawa.
3.
dane osobowe
osobowemogą
mogąbyć
byćudostępniane
udostępnione
podmiotom
prawa polskiego
powiązanym
z Towarzystwem
lub z którymi Towarzystwo współpracuje
7. w
Poinformowano
Pana/Panią
o dobrowolności
podania swoich
osobowych.
ramach prowadzenia
działalności
ubezpieczemniowej,
o ile danych
wyraził/a
Pan/Pani na to zgodę.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo do odwołania w każdym czasie udzielonych w niniejszym wniosku zgód.
6. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. Poinformowano Pana/Panią o dobrowolności podania swoich danych osobowych.
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