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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych przez Attis Broker Sp. z o.o.  w celu 
realizacji zadań wynikających z udzielonego pełnomocnictwa brokerskiego. 
 
� TAK              � NIE  
 
2. Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych przez Attis Broker Sp. z o.o.  w celach 
marketingowych dotyczących usług świadczonych przez Attis Broker Sp. z o.o., w tym usług świadczonych 
z innymi podmiotami, z którymi Attis Broker Sp. z o.o. współpracuje, oraz w celu przedstawienia oferty 
ww. usług. 
 
� TAK              � NIE  
 
3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Attis Broker Sp. z o.o. informacji handlowej dotyczącej ww. usług 
drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu podanego adresu email lub wiadomości MMS/SMS na podany 
numer telefonu, w oparciu o art. 10 Ustawy z 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 
� TAK   � NIE  
 
4. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów 
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego ww. usług, przy wykorzystaniu podanego numeru 
telefonu lub adresu email, w oparciu o art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r., Prawo telekomunikacyjne. 
 
� TAK   � NIE 
 
 
 
    …………………………………………………                                                                             …………………………………….. 
              miejscowość, data  podpis Klienta 
 
 
 
Zgodnie z rozporządzenie 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, zwane dalej RODO), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych przekazywanych przez Panią/Pana w związku ze zleceniem Attis Broker sp. 
z o.o. świadczenia czynności brokerskich.  
 



 
 
Załącznik nr 7(a) do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych – ubezpieczenia działu II (pozostałe ubezpieczenia 
osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) 
 

 

 
Informacja o Administratorze danych osobowych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Attis Broker Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 
Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000154334, posługującą się numerem NIP 952-18-66-994, REGON 017260707, o kapitale 
zakładowym w wysokości 510.000 PLN, będącą brokerem ubezpieczeniowym - zezwolenie na 
wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez Komisję Nadzoru 
Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Nr 1215/03 („Administrator”).  
Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email ado@attis.pl lub pisemnie - pod 
następującym adresem korespondencyjnym Administratora: Biuro Zarządu: ul. Klimczaka 1, 02-797 
Warszawa. 
 
Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest:  
1) niezbędność ww. danych do zawarcia i wykonania umowy zawartej z nami (wykonania zleconych nam 

czynności), w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO. 
2) marketingu bezpośredniego naszych usług – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność 
przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w 
rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest marketing usług własnych;  
3) wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, którym podlegamy (w szczególności, do 30 
września 2018 roku - ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym,  a od 1 
października 2018 roku ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, ustawy z dnia 5 
sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym) - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO.  
4) w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych ze 
zleconymi nam przez Panią/Pana czynnościami – podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest 
zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f 
RODO.  
 
 
Informacja o wymogu podania danych osobowych: 
Podanie Pani/Pana danych osobowych w związku ze zleceniem nam czynności brokerskich jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia przez nas zleconych przez Panią/Pana usług. 
 
Okres przechowywania danych: 
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia 
na Pani/Pana rzecz usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających 
z  przepisów prawa. 
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Odbiorcy danych: 
1) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do 
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa; 
2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
nasze zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych przez nas usług oraz zgodnie z naszymi 
poleceniami; 
3) jeżeli zleci nam Pani/Pan czynności brokerskie mające doprowadzić do zawarcia przez Panią/Pana 
umowy ubezpieczenia - Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane zakładom ubezpieczeń, w celu 
określenia ryzyka ubezpieczeniowego i przedstawienia Pani/Panu oferty ubezpieczenia; 
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub 
przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).  
 
Prawa osoby, której dane dotyczą:  
1) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych; 
2) Może Pani/Pan żądać,́ byśmy niezwłocznie sprostowali Pani/Pana nieprawidłowe dane osobowe lub 
uzupełnili niekompletne dane;  
3) Może Pani/Pan żądać,́ byśmy usunęli Pani/Pana dane, w szczególności gdy:  
• dane nie są̨ już ̇ niezbędne, by zrealizować ́cel, dla którego je zebraliśmy,  
• dane nie były przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, 
• wycofana zostanie Pani/Pana została zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – o ile zgoda 
była podstawa prawną przetwarzania tych danych. 
4) Ma Pani/Pan prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli: 
• kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić 
prawidłowość tych danych;  
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając 
w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  
• nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
• wniesiony został przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie 
uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw 
Pani/Pana sprzeciwu. 
5) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu 
bezpośredniego – przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest 
związane z takim marketingiem bezpośrednim.  
6) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan 
prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
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7) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji przez nas zleconych nam przez 
Panią/Pana czynności lub Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody oraz pod warunkiem, że 
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany - przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia 
danych osobowych, tj. do otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te 
dane innemu administratorowi danych. 
 
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z nami. Nasze dane kontaktowe 
wskazano na początku tego dokumentu. 
 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  
 
Środki bezpieczeństwa: 
Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie środki ochrony Pana / Pani danych, w celu 
ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak 
również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 
osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  
 
  
   
     …………………………………………………                                                                             …………………………………….. 
              miejscowość, data  podpis Klienta 
 


