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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU KDB POMOC
DLA KDB SP. Z O.O.

 Przystąpienie do Klubu

 Aktualizacja danych Członka Klubu

Wnioskuję o przystąpienie do Klubu KDB Pomoc z dniem ___________________________

A. Dane osobowe
Imię

Nazwisko

PESEL

Data
urodzenia

B. Dane do kontaktu
Telefon
kontaktowy

E-mail

C. Adres do korespondencji
Ulica

Nr
domu

Nr
mieszkania

Kod
pocztowy

Poczta

Miejscowość

D. Oświadczenia i podpisy
Wyrażenie nw. zgód jest dobrowolne lecz konieczne do obsługi ubezpieczenia. Brak wyrażenia którejkolwiek z poniższych zgód
spowoduje brak możliwości obsługi ubezpieczenia w tym zgłaszania roszczeń.
Oświadczam że:
1. Chcę przystąpić do Klubu KDB Pomoc na warunkach określonych w regulaminie Klubu KDB Pomoc.
2. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu Klubu KDB Pomoc i akceptuję go.
3.Wyrażam zgodę na przesyłanie przez KDB Sp. z o.o. z siedziba ul. Św. Sebastiana 16/102, 31-049 Kraków korespondencji związanej
z wykonywaniem wszystkich czynności obsługowych, które mają związek z wnioskowaną lub zawartą umową ubezpieczenia za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) na podane przeze mnie dane kontaktowe. Zobowiązuję się
do aktualizacji danych.
1.  Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na na otrzymywanie od KDB Sp. z o.o. z siedziba ul. Św. Sebastiana 16/102, 31-049
Kraków informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS).
2.  Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od KDB Sp. z o.o. z siedziba ul. Św. Sebastiana 16/102, 31-049
Kraków informacji marketingowych za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)
3.  Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na na udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych
następującym podmiotom: KDB Sp. z o.o., KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedziba ul. Św. Sebastiana 16/102, 31-049
Kraków oraz innym podmiotom powiązanym kapitałowo z Grupą KDB.
4.  Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez KDB Sp.
z o.o. z siedziba w Krakowie ul. Św. Sebastiana 16/102, 31-049 Kraków po zakończeniu uczestnictwa w Klubie KDB Pomoc.

E. Klauzule przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.l nr 119, str. 1) - dalej ,,RODO",
informuję, iż:
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka KDB Sp. z o.o. ul. Św. Sebastiana 16/102, 31-049 Kraków, e-mail
kontakt@kdbpomoc.pl (dalej ,,Administrator").
2. Inspektor ochrony danych (IOD).
Administrator wyznaczył Inspektorem Inspektora ochrony danych (dalej ,,IOD"). Jest to osoba, z którą można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z IOD można kontaktować się w następujący sposób e-mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com
3. Cel przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przystąpienia do Klubu KDB POMOC dalej ,,Klub"), obsługi uczestnictwa w Klubie
oraz korzystania przez Panią/Pana z ofert Klubu.
4. Podstawa prawna przetwarzania.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust 1 litera a) RODO). Pani/Pana dane osobowe mogą być
przetwarzane także w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub w związku z
uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, np. udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski, marketing
bezpośredni produktów i usług własnych Administratora.
5. Okres przechowywania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z uczestnictwa w Klubie lub przez
okres przedawnia roszczeń wynikający z zawartych w związku z uczestnictwem w Klubie umów.
6. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą prawną lub informatyczną
Administratora, pomiotom które będą świadczyć usługi w ramach ofert Klubu dla jego członków, a także podmiotom, którym
Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w tym KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO, a
także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Może Pani/Pan odwołać
swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres:
kontakt@kdbpomoc.pl lub przesyłając stosowne oświadczenie na adres Administratora lub IOD.
8. Wymóg podania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do przystąpienia do Klubu i korzystania z jego ofert.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do Klubu oraz skorzystania z jego Oferty.
9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.
Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Data

Czytelny podpis przystępującego

