ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a, będąc zainteresowanym usługami pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczonymi przez Regionalne Biuro
Obsługi Ubezpieczeniowej PROGRES s.c. z siedzibą przy ul. Białostockiej 22c, 18-300 Zambrów, wpisaną do CEiDG NIP 7231428581 REGON
450668198 (zwanym dalej „PROGRES”) - w celu umożliwienia realizacji tych usług przez PROGRES na moją rzecz, po zapoznaniu się z treścią
niniejszego dokumentu – przyjmuję do wiadomości, że PROGRES jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dn. 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /j.t. Dz.U. 2016 r. poz. 922/ oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w zakresie udostępnionych jej danych osobowych i przetwarza je w celach świadczenia usług
pośrednictwa ubezpieczeniowego, jak też w celach marketingowych i statystycznych z nimi związanych
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią dokumentu zawierającego informacje o celach, sposobach przetwarzania
moich danych, jak również o przysługujących mi w związku z tym prawach oraz że udostępnienie przeze mnie poniższych danych osobowych jest
dobrowolne.

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefon kontaktowy: ………………………………….., adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez PROGRES w celu przesyłania ofert marketingowych. Zgoda
pozwala przedstawić klientowi, który nie ma aktywnej umowy w Progres, ofertę ubezpieczenia w dowolnym zakładzie ubezpieczeń

□

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie w stosunku do mnie dla celów marketingu bezpośredniego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących;
Zgoda pozwala przesłać klientowi ofertę e-mailem lub sms. Daje możliwość zawarcia umowy na odległość, czyli bez jednoczesnej obecności stron

□

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i sms informacji
handlowej od PROGRES w zakresie produktów ubezpieczeniowych oferowanych za pośrednictwem PROGRES.
Zgoda pozwala na kontakt z klientem przy wykorzystaniu e-mail lub sms, w sprawie zawartej umowy np. przypomnienie o zbliżającym się
terminie zapłaty raty

□

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Progres moich danych innym podmiotom powiązanym z Progres w tym agentom współpracującym,
zakładom ubezpieczeń w celu obsługi zawartych umów ubezpieczenia.
Zgoda umożliwia przedstawienie klientowi oferty przez inny podmiot z grupy Progres oraz rozliczenie dokumentacji zawartych umów z zakładami

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna,
komunikaty głosowe IVR) Zgoda umożliwia przedstawienie klientowi oferty w rozmowie telefonicznej

…………………………………………………………………………………………………….……………………...........................................…………………………. (data i podpis)
.

Oświadczam, iż dokument został podpisany przez Klienta w mojej obecności. Data i czytelny podpis pośrednika:

……………………………………………………………………………………………………………..……............................…………………………………………………. (data i podpis)

