DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Imię i nazwisko:
PESEL:
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania

Numer telefonu

Adres do korespondencji (jeżeli jest
inny niż adres zamieszkania)

Ulica

Numer lokalu

Kod

Telefon stacjonarny

Ulica

Numer lokalu

Poczta

Telefon komórkowy

Kod

Poczta

Adres e-mail:

Status zawodowy (pracuje/nie
pracuje/prowadzi własną działalność)
działadziaładziałalność)
Zawód
wykonywany
Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia Ubezpieczonych Grupowo z siedzibą w Sopocie w charakterze członka
wspierającego. Jednocześnie oświadczam, że znane są mi postanowienia Statutu Stowarzyszenia. W przypadku, gdy któraś z
powyższych danych ulegnie zmianie zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej oraz deklaracji przystąpienia do
ubezpieczenia podawanych w celu obsługi przez Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo (SUG) z siedzibą w Sopocie umów
ubezpieczenia, do których przystąpiłem/am jako członek Stowarzyszenia.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do SUG.
Zapewniamy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane w celach marketingowych lub handlowych innym podmiotom.
Prosimy o wyrażenie poniższych zgód, abyśmy mogli informować Panią/Pana o innych ubezpieczeniach kierowanych do
członków SUG.
 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo z siedzibą w Sopocie na podany przeze mnie adres
e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Zostałam/zostałem poinformowana/y, że zgoda może zostać odwołana
w każdym czasie.
 Wyrażam zgodę na używanie przez Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo z siedzibą w Sopocie telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych, których jestem użytkownikiem, a wykorzystywanych przeze mnie do odbioru poczty elektronicznej, połączeń
telefonicznych oraz wiadomości sms i mms, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.). Zostałam/zostałem poinformowana/y, że
zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo z siedzibą w Sopocie moich danych osobowych
obejmujących imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu w celach marketingowych obejmujących marketing usług
Stowarzyszenia, innych członków Stowarzyszenia lub podmiotów z branży ubezpieczeniowej, oferujących objęcie ubezpieczeniem
członków Stowarzyszenia.
………………………................................................
Miejscowość data i czytelny podpis kandydata
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Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo informuje, że:
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo z siedzibą w Sopocie
(kod pocztowy 81-747), ul. 3 Maja 14/4 (dalej jako: Stowarzyszenie).
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu:
a. realizacji postanowień statutowych Stowarzyszenia;
b. obsługi przez Stowarzyszenie umów ubezpieczenia, do których Pani/Pan przystąpi jako członek Stowarzyszenia –
pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody;
c. w celach marketingowych obejmujących marketing usług Stowarzyszenia, innych członków Stowarzyszenia lub
podmiotów z branży ubezpieczeniowej, oferujących objęcie ubezpieczeniem członków Stowarzyszenia pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji postanowień statutowych (pkt 2 lit. a) jest uzasadniony interes
Stowarzyszenia (art. 6 lit. f Rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.
1) dalej jako: „RODO”). Uzasadnionym interesem Stowarzyszenia, o którym mowa powyżej, jest konieczność prowadzenia
dokumentacji wewnętrznej Stowarzyszenia, w tym ewidencji jego członków, zapewnienie realizacji praw i obowiązków
wynikających ze statutu Stowarzyszenia, jak również zapewnienie możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu nieopłaconych
składek członkowskich.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu obsługi umów ubezpieczenia (pkt 2 lit. b) oraz w celach marketingowych
(pkt 2 lit. c) jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek:
a. w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji postanowień statutowych (pkt 2 lit. a) jest warunkiem
przystąpienia do Stowarzyszenia oraz pozostawania jego członkiem;
b.
w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi umów ubezpieczenia (pkt 2 lit. b) – jest warunkiem realizacji
przez Stowarzyszenie obsługi umów ubezpieczenia;
c. w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych (pkt 2 lit. c) – jest warunkiem otrzymywania
informacji zawierających treści marketingowe.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Stowarzyszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
7. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Stowarzyszenia, Broker ubezpieczeniowy, tj. POL
BROKERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (KRS: 0000044484) oraz zakłady ubezpieczeń,
będące stronami umów ubezpieczenia, do których Pani/Pan przystąpi.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez okres niezbędny po ustaniu
członkostwa, do czasu przedawnienia roszczeń związanych z członkostwem lub umowami ubezpieczenia, do których
przystąpiono w okresie członkostwa.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być w każdym czasie odwołane. Odwołanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW (wypełnia SUG)
ID członka

Nr uchwały

Data przyjęcia

Podpis zatwierdzającego
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