
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTA 
 
 

Ja, …………………………………………………………  (imię i nazwisko) 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami przez Agencja Ubezpieczeniowa ”ASECO-LIFE” Adrian Buczek ,                            
NIP: 626 289 76 55, siedziba:  41-906 Bytom, ul.Konstytucji 93  
Telefon kontaktowy: 32/ 280 23 16, e-mail: a.buczek@dobrzyagenci.pl   
 
oraz przez Multiagencje DCU Sp z o.o. (KRS: 0000529907) i DCU Insurance Partner Sp. z o.o. (KRS: 
0000529140), siedziba ul. Powstańców Śląskich 64, 53-333 Wrocław,  
IODO – telefon kontaktowy: 71 311 95 08, e-mail: iodo@mydcu.eu  
  
w celu realizacji zadań wynikających z przygotowania umów ubezpieczenia w tym w szczególności: 
przygotowania oferty ubezpieczenia, zawarcia umowy,  rozliczania należności,  wykonywania 
czynności raportowych i administracyjnych 

 
Powyższa zgoda jest dobrowolna, niezbędna jednak do realizacji umowy i może być cofnięta do czasu 

zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez wysłanie oświadczenia na adres email: 

a.buczek@dobrzyagenci.pl, lub adres korespondencyjny: 41-906 Bytom, ul.Konstytucji 93 

 

……………………………………… 
(data i podpis klienta)  

 

2. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez w/w podmioty także w 

celu przygotowania i wysyłki kontynuacji umów ubezpieczeniowych, wysyłania ofert handlowych i 

informacji o produktach związanych z ubezpieczeniami, przypomnień o zbliżających się terminach 

zapłaty kolejnych składek, 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna, i nie jest warunkiem niezbędnym do zawarcie umowy 

ubezpieczenia, może być cofnięta poprzez wysłanie oświadczenia na adres email: 

a.buczek@dobrzyagenci.pl lub adres korespondencyjny: 41-906 Bytom, ul.Konstytucji 93 

 
……………………………………… 
 (data i podpis klienta)  
 

3. Wyrażam zgodę na kontaktowanie się i przekazywanie informacji związanych z zawartymi 

ubezpieczeniami, ofertami, wyliczeniami, ubezpieczeniami drogą elektroniczną na adres email 

……………………………….. lub telefonicznie na numer ………………………………. 

 
……………………………………… 
 (data i podpis klienta)  
 

Prawa związane z przetwarzaniem danych. Administrator informuje, że osoba której dotyczą dane 

osobowe jest uprawniona do żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także uprawniona do żądania 

przeniesienia danych, może również sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych. 

Prawo skargi. Osoba, której dane osobowe dotyczą jest uprawniona do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


