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Prosz  o przes anie na ni ej podany adres mailowy druku zg oszenia szkody 
wraz z dokumentacj  medyczn : dokumenty@polonicabroker.pl 

Dodatkowe informacje tel.: 56 622 46 46 w godzinach 8.30-16.00

Druk zg oszenia podpisuje osoba poszkodowana. W przypadku gdy jest niepe noletnia, druk podpisuje 
prawny opiekun. 

Prosimy o przes anie druku zg oszenia szkody wraz z podpisanymi dokumentami umieszczonymi na 
kolejnych stronach. 

W razie pyta  lub w tpliwo ci prosimy o kontakt e-mail: dokumenty@polonicabroker.pl 
tel. 56 622 46 46 od poniedzia ku do pi tku w godzinach 8.30-16.00





WYPEŁNIA I PODPISUJE OSOBA POSZKODOWANA  
W PRZYPADKU GDY JEST NIEPEŁNOLETNIA PRAWNY OPIEKUN 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
…………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 
 
………………………………………….. 
(ulica, nr budynku, nr lokalu) 
 
 
…………………………………………. 
(kod pocztowy, miejscowość) 
 
 
 

………………………….., dnia ……… - ……… - 20 ……… r. 
   

 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

 
Ja, niżej podpisana/podpisany*, niniejszym udzielam pełnomocnictwa  
 
POLONICA BROKER spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy  
ul. Chrobrego 63A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000293278, prowadzącą na podstawie zezwolenia KNF o numerze 1508/07 działalność brokerską 
w zakresie ubezpieczeń, do zgłaszania roszczeń, wniosków o odszkodowanie oraz przekazywania  
w moim imieniu wszelkiej dokumentacji związanej z następującym zdarzeniem:  
 
________________________________________________z dnia __ / __ / 20___ r. do Ubezpieczycieli. 
 
Niniejsze pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie. Pełnomocnik na prawo do 
ustanawiania dalszych pełnomocników (substytucja). Niniejsze pełnomocnictwo nie obejmuje 
postępowań sądowych i pozasądowych.  
 
Zrzekam się prawa do żądania zwrotu dokumentu pełnomocnictwa po jego wygaśnięciu lub odwołaniu. 
 
 

 
 
 
………………………………………….. 
     (podpis Mocodawcy) 
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KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany* ______________________________, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polonica Broker sp. z o.o.  
z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Chrobrego 63A, (dalej jako „Polonica Broker”), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 293278, NIP 956-221-05-69, REGON 340371888, 
posiadającą zezwolenie KNF na prowadzenie działalności brokerskiej, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie, w celu: 

likwidacji szkód, dochodzenia roszczeń i/lub obrony przed roszczeniami, w tym w związku z zawartą umową (umowami) ubezpieczenia 

 
Poinformowano mnie, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji wskazanych celów. Poinformowano mnie, że 
podstawą przetwarzania moich danych jest niniejsza zgoda. Poinformowano mnie o przysługujących mi prawach wynikających z przepisów  
o ochronie danych osobowych, zwłaszcza z 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 (rozporządzenie RODO, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), o potencjalnych odbiorcach 
danych, ich przekazywaniu oraz okresie ich przechowywania. Powyższe informacje przekazano mi w formie KLAUZULI INFORMACYJNEJ 
DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POLONICA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, której 
otrzymanie niniejszym potwierdzam, a która załączona jest do formularza niniejszej zgody. 

  

Data i czytelny podpis osoby, której dane osobowe będą przetwarzane:   __________________________________ 

Wyrażam zgodę na kontakt listowny (na podany przeze mnie adres korespondencji), telefoniczny (na podany przeze mnie numer telefonu) oraz 
na otrzymywanie drogą elektroniczną (na podany przeze mnie adres e-mail) informacji w sprawach dotyczących usług świadczonych przez 
Polonica Broker sp. z o.o. na moją rzecz. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu 
cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Polonica Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Chrobrego 63A, 87-100 Toruń. 
Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. 

 

Data i czytelny podpis osoby, której dane osobowe będą przetwarzane:   __________________________________ 

UPRAWNIENIA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przetwarzaniem przez Polonica Broker Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

▪ prawo dostępu do danych osobowych, prawo do potwierdzenia przetwarzania danych przez Polonica Broker, prawo do sprostowania tych 
danych, prawo do uzupełnienia danych, prawo do usunięcia tych danych, prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do 
przenoszenia tych danych, na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w RODO 

▪ w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów; prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego 
(po otrzymaniu takiego sprzeciwu Polonica Broker zaprzestanie dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że dopuszczają 
to obowiązujące przepisy) 

▪ w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody 
na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia lub na przekazanie reasekuratorowi danych dotyczących zdrowia skutkować może brakiem 
możliwości wykonania umowy ubezpieczenia na życie lub brakiem możliwości reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych. 

▪ prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem lub IOD.  

 

 

Data i czytelny podpis osoby, której dane osobowe będą przetwarzane:   ____________________________________ 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEZ POLONICA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ*  

 
*Niniejszą informację opracowano 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 (rozporządzenie RODO, Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych jest Polonica Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), Chrobrego 63A (dalej jako „Administrator” lub 
„Polonica Broker”), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr KRS 293278, NIP 956-221-05-69, REGON 340371888, posiadającą zezwolenie KNF na prowadzenie działalności 
brokerskiej. Z administratorem skontaktować można się w następujący sposób:  

▪ telefonicznie: +48 (56) 622 46 46  

▪ poprzez e-mail: broker@polonicabroker.pl   

▪ za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na: www.polonicabroker.pl 

▪ listownie na wskazany powyżej adres  

Informujemy także, że w związku z treścią art. 37 RODO, Polonica Broker ustanowiła Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Z IOD mogą 
się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych przetwarzanych do Polonica Broker. Z IOD 
skontaktować można się w następujący sposób:  

▪ telefonicznie: +48 (56) 622 46 46 

▪ poprzez e-mail: broker@polonicabroker.pl   

▪ za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na: www.polonicabroker.pl 

▪ listownie na wskazany powyżej adres  

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane przetwarzane będą przez Polonica Broker w następujących celach:  

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA  
(art. 6 RODO) 

Likwidacja szkód, dochodzenie roszczeń i/lub obrona 
przed roszczeniami, w tym w związku z zawartą umową 
(umowami) ubezpieczenia 

Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Polonica Broker, realizacja 
prawnie uzasadnionych interesów Polonica Broker (tj. dochodzenie i obrona 
przed roszczeniami), niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania 
umowy, zgoda na przetwarzanie danych 

Rozpatrywanie skarg oraz reklamacji   Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Polonica Broker (wynikających  
z przepisów prawa ubezpieczeniowego), zgoda na przetwarzanie danych 

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa 
ubezpieczeniowego, w tym przepisów ustawy  
o pośrednictwie ubezpieczeniowym, a od dnia  
1 października 2018 r. ustawy o dystrybucji ubezpieczeń 

Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Polonica Broker (wynikających  
z przepisów prawa ubezpieczeniowego, zwłaszcza wskazanych ustaw) 

Realizacja obowiązków prawnych związanych  
z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu 

Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Polonica Broker, wynikających  
z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

Zapobieganie i wykrywanie przestępczości 
ubezpieczeniowej 

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Polonica Broker oraz innych 
pośredników i dystrybutorów ubezpieczeń oraz zakładów ubezpieczeń  
(tj. przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym na szkodę tych podmiotów). 

Realizacja innych obowiązków wynikających z przepisów 
prawa polskiego oraz UE 

Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Polonica Broker, wynikających 
m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. 

Marketing bezpośredni produktów i usług 
ubezpieczeniowych oraz innych finansowych produktów  
i usług  

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Polonica Broker (tj. prezentowanie 
oferty produktów i usług ubezpieczeniowych oraz innych finansowych 
produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego 
oraz telefonicznego kanału komunikacji. 

W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych Polonica Broker posługuje się procesami tzw. profilowania.  W oparciu o informacje 
pozyskiwane na etapie poprzedzającym zawarcie umowy (umów) ubezpieczenia, Polonica Broker dokonuje audytu i oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego, co wpływa na dopasowanie odpowiedniej umowy (umów) ubezpieczenia, odpowiadającej potrzebom i wymaganiom 
klienta. Profilowanie nie odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany - w każdym przypadku zapewniony jest udział człowieka w tego rodzaju 
operacjach. 

 

mailto:broker@polonicabroker.pl
http://www.polonicabroker.pl/
mailto:broker@polonicabroker.pl
http://www.polonicabroker.pl/
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OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi: 

▪ w związku z wykonaniem umowy ubezpieczenia, oraz dochodzeniem roszczeń i/lub obroną przed roszczeniami jak i likwidacją szkód – do 
czasu przedawnienia tych roszczeń (okres ten wynika z przepisów kodeksu cywilnego, co oznacza, że Polonica Broker będzie przechowywać 
Państwa dane osobowe 10 lat od daty ustania stosunku ubezpieczenia lub daty zakończenia postępowania w sprawie likwidacji szkody lub 
rozpatrzenia Państwa reklamacji) 

▪ w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, 
wymagają przechowywania przez okres 5 lat) 

▪ w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody. 

PODANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH. PRZEKAZANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową (umowami) ubezpieczenia 
jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie wykonania czy likwidacji szkody  – bez podania danych osobowych, w tym danych dotyczących 
zdrowia, nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest 
dobrowolne i nie warunkuje zawarcia i wykonania umowy (umów) ubezpieczenia. 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, inni pośrednicy ubezpieczeniowi, 
Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, jednostki Krajowej Administracji Skarbowej, a 
także dostawcy usług na rzecz Polonica Broker (w tym usług informatycznych, prawnych, księgowych, biurowych, doradczych, rzeczoznawczych, 
likwidacji szkód), którym Polonica Broker powierzy przetwarzanie danych osobowych (w oparciu o umowę  
z Polonica Broker i zgodnie z jej poleceniami).  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. 


