
Ankieta Eurofnance                          Numer ankiety:  .............................................................

Badanie potrzeb klienta

1. Imię i nazwisko ........................................................................................

2. Telefon kontaktowy, adres mailowy ........................................................................................

3. Kod pocztowy, miejscowość ........................................................................................

4. Jakim produktami ubezpieczeniowymi będzie Pan/Pani zainteresowana w przyszłości ?

Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:
1. Administrator i dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych  jest Eurofnance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa. Kontakt z administratorem jest 
możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@eurofnance.info.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych 
osobowych, w tym  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z wyznaczonym przez administratora 
Inspektorem Danych Osobowych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e- mail iod@eurofnance.info.pl lub poprzez formularz kontaktowy 
dostępny na stronie internetowej www.eurofnance.info.pl.
2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
Eurofnance sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu: przedstawienia oferty markeingowej produktu ubezpieczeniowego z oferty współpracujących z 
Eurofnance sp. z o.o. zakładów ubezpieczeń-podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu 
art. 6 ust. 1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1) –dalej „RODO”. Podanie danych w celach markeingowych jest całkowicie dobrowolne, jednak  w związku z zawieraną 
umową jest konieczne do przedstawienia Państwu oferty zakładów ubezpieczeń, zawarcia i wykonania umowy oraz dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez 
ich podania nie będzie  możliwe zawarcie umowy. Podanie danych w celach markeingowych jest całkowicie dobrowolne.
3. Przekazywanie danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora współpracującego z Eurofnance sp. z o.o. 
partnerom tj. Solid Group na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora
4. Okres przechowywania danych osobowych.
Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikających z  przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów markeingu 
bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
5. Pani/Pana prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania  danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych).W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej 
danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

............................................................................... ...............................................................................
Miejscowość, data, imię i nazwisko pracownika Data i czytelny podpis klienta

                             Eurofinance Sp. z o.o., Warszawa 02-486 , Al. Jerozolimskie 212A

 

Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy K.R.S, Wysokość kapitału zakładowego: 25.000,00 zł
Numer KRS 0000345902, NIP 521-355-18-73

Produkty: Sugerowany termin kontaktu Obecne towarzystwo ubezpieczeniowe

Dom/Mieszkanie ................................................... ...................................................

Firma ................................................... ...................................................

Auto ................................................... ...................................................

Inne ................................................... ...................................................

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Eurofnance sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 
212A w Warszawie w celach markeingowych tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez zakłady ubezpieczeń współpracujące z 
Eurofnance sp. z o.o. oraz uczestnictwa w promocjach organizowanych przez Eurofnance Sp. z o.o., w tym drogą elektroniczną.

Wyrażam  dobrowolnie zgodę na używanie przez Eurofnance sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 A w Warszawie 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów oferowania produktów i usług świadczonych przez 
zakłady ubezpieczeń współpracujące z Eurofnance sp. z o.o.  oraz uczestnictwa w promocjach organizowanych przez Eurofnance Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych dla frmy Solid Group sp. z o.o. Sp. k. w celu kontaktu ze strony Przedstawiciela 
Solid Group sp. z o.o. Sp.k., przedstawienia oferty (w tym drogą elektroniczną) oraz zawarcia umowy na monitoring.


