Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej
85/87 (dalej TUiR WARTA S.A.), wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000016432, o numerze NIP 521-04-20-047, kapitał zakładowy w wysokości
151 976 570 zł. - opłacony w całości oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie "WARTA" S.A. z siedzibą
w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej TUnś WARTA S.A.), wpisane do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000006420, o numerze NIP 951-10-03-932,
kapitał zakładowy w wysokości 109 208 700 zł. opłacony w całości działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn.
zm.) informują, iŜ są administratorami podanych przez Panią/Pana danych osobowych.
Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu do
TUiR WARTA S.A. bądź TUnś WARTA S.A. Dane te będą przetwarzane przez TUiR WARTA S.A. bądź TUnś
WARTA S.A. w celach wynikających z rodzaju wypełnionego formularza, tj.: w celu zamówienia rozmowy
z Konsultantem, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, skargę, reklamację, ustosunkowania się do opinii na temat
strony, podjęcia na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z przedstawieniem oferty zawarcia
umowy ubezpieczenia, zawarciem oraz wykonaniem umowy ubezpieczenia, likwidacji szkody, a takŜe w celu
marketingu własnych produktów i usług administratorów danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez TUiR WARTA S.A. bądź TUnś WARTA S.A. wyłącznie:
podmiotom upowaŜnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom na rzecz których udzielił/a Pani/Pan zgody
na przetwarzanie swoich danych osobowych – o ile taka zgoda została udzielona.
TUiR WARTA S.A. i TUnś WARTA S.A. informują o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakŜe w sytuacji
podejmowania działań zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz w przypadku jej zawarcia
niezbędne w celu realizacji usług ubezpieczeniowych świadczonych przez TUiR WARTA S.A. i TUnś WARTA
S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2010
r. nr. 11 poz. 66 z późn.zm.).
TUiR WARTA S.A. i TUnś WARTA S.A. zobowiązują się do zastosowania najwyŜszych standardów
zabezpieczania przesłanych danych.
W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych - o ile jest to zgodne z przepisami prawa, prosimy o kontakt pod
adresem mailowym: pytanie@warta.pl

