Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000009831, NIP 526-025-10-49, wysokość
kapitału zakładowego: 86 352 300,00 zł kapitał wpłacony w całości

Dane Pracodawcy

DEKLARACJA
PRZYSTĄPIENIA
DO
GRUPOWEGO
UBEZPIECZENIA
NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW:
- DLA PRACOWNIKÓW I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
- DLA NIEPEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ
1. Wyrażam zgodę na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków
- dla pracowników i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej*
- dla niepełnoletnich dzieci pracowników i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej*
*niepotrzebne skreślić
1)

Funkcjonariusz / pracownik Państwowej Straży Pożarnej *

suma ubezpieczenia: 15.000,00 zł
składka miesięczna: 3,00 zł
Nazwisko

2)

Imię

PESEL

adres

Niepełnoletnie dzieci pracowników i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł
składka miesięczna: 5,30 zł
Ubezpieczający:
Nazwisko

Ubezpieczone dzieci:
Nazwisko

Imię

PESEL

adres

Imię

PESEL

adres

*niepotrzebne skreślić

1

1.
2.

3.

Przyjmuję do wiadomości, że rezygnacja przeze mnie z ubezpieczenia powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej
z upływem okresu ubezpieczenia, w którym została złożona rezygnacja.
Potwierdzam, iż przed podpisaniem niniejszej Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, zapoznałem się, otrzymałem i
przyjąłem/am do wiadomości postanowienia , w szczególności w zakresie postanowień ograniczających i wyłączających
odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia, świadczeń z tytułu ubezpieczenia oraz wysokości sumy ubezpieczenia i
składki:
Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r., ze zmianami ustalonymi
uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015r oraz
uchwałą nr UZ/215/218 z dnia 6 lipca 2018.
Potwierdzam, iż przed podpisaniem niniejszej Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia otrzymałem/am Dokumenty
zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

...........................

.................................................

Data

Podpis Ubezpieczonego

Oświadczenia:
Oświadczam, że otrzymałam/em informację o przetwarzaniu moich danych osobowych, zawartą w dostarczonym mi dokumencie Informacja
o Administratorze danych osobowych.
Klauzula marketingowa:
Wyrażam/nie wyrażam *) zgody na udostępnienie przez PZU SA moich danych osobowych podmiotom z grupy PZU, tj. PZU Życie SA, PTE
PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior Bank SA w ich własnych celach
marketingowych, obejmujących profilowanie zmierzające do określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i
innych produktów finansowych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty.
Pełna informacja o spółkach
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Skrócona nazwa spółki
PZU SA
PZU Życie SA
PTE PZU SA
TFI PZU SA
PZU Pomoc SA
PZU Zdrowie SA
PZU CO SA
Link4 TU SA
PEKAO SA
Alior Bank SA

Pełna nazwa spółki
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna
PZU Pomoc Spółka Akcyjna
PZU Zdrowie Spółka Akcyjna
PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna
LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Alior Bank Spółka Akcyjna

Adres siedziby
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa
ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa
ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można
odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres
kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa.

..........................

................................................

Data

Podpis Ubezpieczonego

........................

....................................................................

Data

Pieczątka i podpis osoby obsługującej ubezpieczenie

Proszę zaznaczyć właściwe
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INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
DLA KLIENTA

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
DLA UBEZPIECZAJĄCEGO

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
DLA UBEZPIECZONEGO

ADMINISTRATOR
I DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA
I INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany
adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres
e-mail IODpzu@pzu.pl lub pisemnie na adres PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

OBOWIĄZEK PODANIA
DANYCH

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest
konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia
oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez
podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy
ubezpieczenia.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest
dobrowolne.

ZAKRES I ŹRÓDŁO
DANYCH

Administrator otrzymał Pani/Pana dane od Ubezpieczającego
w związku z objęciem Pani/Pana ochroną ubezpieczeniową.
Pani/Pana dane zostały przekazane administratorowi w zakresie:
danych identyfikacyjnych, danych adresowych.

PRZETWARZANIE DANYCH • z awarcia i wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą
Administrator może
prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia
przetwarzać Pani/Pana
i wykonywania umowy,
dane w celu:
• o
 ceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany
w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
wynikającego z przepisów o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej,
• m
 arketingu bezpośredniego produktów i usług własnych
administratora, obejmującego profilowanie w celu
dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji
o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach
finansowych oferowanych przez PZU SA; w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych w przypadku nieposiadania
ubezpieczenia w PZU SA, tj. w przypadku niezawarcia umowy
ubezpieczenia lub po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia,
zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych
osobowych; do celów marketingu wykorzystywane będą
podane dane kontaktowe, dane kontaktowe pozyskane
w przyszłości oraz dane dotyczące posiadanych produktów,
• e wentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową
ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora; uzasadnionym interesem administratora
jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz
obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy
ubezpieczenia,
• r easekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora; uzasadnionym interesem administratora jest
zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową
zawartą z Panią/Panem,
• w
 ypełniania przez administratora obowiązków dotyczących
przechowywania dowodów księgowych dotyczących
umów ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów
o rachunkowości,

• o
 ceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany
w ramach profilowania przed objęciem ubezpieczeniem
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
wynikającego z przepisów o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej,
• m
 arketingu bezpośredniego produktów i usług własnych
administratora, obejmującego profilowanie w celu
dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji
o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach
finansowych oferowanych przez PZU SA; do celów marketingu
wykorzystywane będą otrzymane dane kontaktowe, dane
kontaktowe pozyskane w przyszłości oraz dane dotyczące
posiadanych produktów,
• e wentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami związanymi z umową ubezpieczenia – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez
niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi
z zawartej umowy ubezpieczenia,
• r easekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora; uzasadnionym interesem administratora
jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego
z objęciem Pani/Pana ochroną ubezpieczeniową,
• w
 ypełniania przez administratora obowiązków dotyczących
przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów
ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości,
• u
 stalania wysokości składek ubezpieczeniowych, składek
reasekuracyjnych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
dla celów wypłacalności i rezerw technicznoubezpieczeniowych dla celów rachunkowości – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest ustalanie składek w wysokości,
która zapewnia co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań
z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania
działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń,

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

PRZETWARZANIE DANYCH • u
 stalania wysokości składek ubezpieczeniowych, składek
Administrator może
reasekuracyjnych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
przetwarzać Pani/Pana
dla celów wypłacalności i rezerw technicznodane w celu:
ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest ustalanie składek w wysokości,
która zapewnia co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań
z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania
działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń,
• p
 odejmowania ewentualnych czynności w związku
z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń
lub odszkodowań – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora; uzasadnionym interesem administratora
jest możliwość przeciwdziałania wypłacaniu nienależnych
świadczeń lub odszkodowań.
Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą
podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na
podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania
oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela
w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. Decyzje
będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę
ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem
umowy ubezpieczenia. W związku ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki
ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania
tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz
wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy
i podjęcie decyzji przez pracownika.
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

• p
 odejmowania ewentualnych czynności w związku
z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń
lub odszkodowań – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora; uzasadnionym interesem administratora
jest możliwość przeciwdziałania wypłacaniu nienależnych
świadczeń lub odszkodowań.
Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą
podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na
podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania
oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela
w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. Decyzje
będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę
ryzyka ubezpieczeniowego objęcia Pani/Pana ochroną
ubezpieczeniową. W związku ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki
ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania
tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz
wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy
i podjęcie decyzji przez pracownika.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub
do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, a także do momentu wygaśnięcia uprawnienia
do przetwarzania danych w celach ustalania na ich podstawie wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych
oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości.
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego
profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych
na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji, a także mogą być przekazywane innym spółkom
z Grupy PZU, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na takie przekazanie.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:
dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom
ubezpieczeniowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku
z realizacją umowy ubezpieczenia komunikacyjnego albo turystycznego.
PANI/PANA PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan
przesłać te dane innemu administratorowi.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
w tym profilowania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania.
Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU,
ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając
ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

801 102 102 Opłata zgodna z taryfą operatora

PZU SA 1613/I

………………………
Miejscowość

……………………
Dnia

……………………………………………
Nazwisko i imię funkcjonariusza/pracownika PSP

……………………………………………
PESEL

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Jednostka PSP (zwana dalej Pracodawcą)

Wniosek o dokonywanie potrąceń
Ubezpieczenie NNW funkcjonariuszy i pracowników PSP oraz członków ich rodzin – PZU SA
Niniejszym wnoszę o comiesięczne potrącanie z mojego wynagrodzenia za pracę,
wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz wszystkich innych
należności przysługujących od pracodawcy, składki ubezpieczeniowej z tytułu przystąpienia
do ubezpieczenia NNW w PZU SA:
•

kwoty 3,00 zł x ____ ilość osób

•

kwoty 6,00 zł x ____ ilość osób

•

kwoty 4,00 zł x ____ ilość osób

•

kwoty 9,00 zł x ____ ilość osób

•

kwoty 5,30 zł x ____ ilość osób

•

kwoty 10,00 zł x ____ ilość osób

Razem __________ zł
i przekazywania ww. kwoty/kwot w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca (za miesiąc
bieżący) do Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II,
00-133 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy, KRS 0000009831, NIP 526-025-10-49.
Składka jest przekazywana w związku z przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków dla funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej
oraz członków ich rodzin. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie wyżej wskazanych
potrąceń, zobowiązuję się do niezwłocznego przekazania Pracodawcy zaktualizowanego
wniosku.

………………………………….
Podpis funkcjonariusza/pracownika PSP

