
                                                                                   Pełnomocnictwo do przeprowadzania czynności brokerskich - List brokerski 

 

 

 
Data wypełnienia 

List brokerski 

Mocodawca: 

 

Numer telefonu: _________________________  Adres e-mail: ____________________________________________ 

Broker: CA Sport Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Żorskiej 10, numer zezwolenia KNF: 1578/09 

Upoważniam Brokera do wykonywania czynności w imieniu lub na moją rzecz, polegających na zawieraniu lub doprowadzaniu 

do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz 

uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie. 

☐ 
W ramach niniejszego pełnomocnictwa ustanawiam Brokera swoim wyłącznym przedstawicielem w wyżej   
wymienionym zakresie. 

☐ 
Upoważniam Brokera do podpisywania polis ubezpieczeniowych na zaakceptowanych i uzgodnionych wcześniej 
warunkach. 

Zwracam się o przekazywanie informacji i dokumentów dotyczących zawarcia umów ubezpieczenia (w szczególności: analiz 

wymagań i potrzeb w zakresie ubezpieczenia, kart produktów ubezpieczeniowych, rekomendacji brokerskich, ogólnych 

warunków ubezpieczenia, odpowiedzi na reklamacje lub skargi, dokumentów związanych z bieżącą współpracą) w postaci: 

☐ e-mailowej - na adres poczty elektronicznej 

☐ papierowej, 

☐ mieszanej, tj. w postaci papierowej oraz poprzez e-mail      

 

Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do reprezentowania mojej osoby w postępowaniu sądowym ani do zaciągania 

zobowiązań w moim imieniu. 

Pełnomocnictwo udzielone jest na czas nieokreślony. 

Podpisując niniejsze pełnomocnictwo jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji na temat mojego stanu 

zdrowia przez Brokera w celu przeprowadzania czynności, do których Broker został przeze mnie upoważniony. Broker jest 

administratorem moich danych osobowych. 

 

 

 

 

☐ 
Wyrażam zgodę na kontakty za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowy telefoniczne) w celach przedstawienia 
informacji handlowo-marketingowych przez Brokera 

☐ 

Wyrażam zgodę na kontakty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takich jak e-mail bądź sms 
(zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144 poz. 1204 
z poźn. zm.) w celach przedstawienia informacji handlowo-marketingowych przez Brokera 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż powyższe zgody są dobrowolne i posiadam wiedzę, że mogą być  

w każdym momencie odwołane, poprzez oświadczenie pisemne złożone w siedzibie ww. administratora danych osobowych 

lub e-mailowe wysłane na adres info@sportbroker.pl. Możliwe jest także telefoniczne odwołanie zgody, które jednak ma prawo 

zostać potwierdzone w sposób pisemny przez administratora danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie 

informacji na temat mojego zdrowia jest równoznaczne z wycofaniem pełnomocnictwa, gdyż uniemożliwi przeprowadzanie 

Brokerowi czynności, do których został upoważniony. 

 

 

Imię i nazwisko, adres, numer PESEL 

 

Podpis  

 

Podpis  



                                                Pełnomocnictwo do przeprowadzania czynności brokerskich - Informacja o przetwarzaniu danych 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez CA Sport Broker Sp. z o.o. 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez firmę CA Sport Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Żorskiej 10 

w celu przeprowadzania czynności, do których zostaliśmy upoważnieni na podstawie podpisanego przez Panią/Pana listu 

brokerskiego. 

Przetwarzanie danych dokonywane jest: 

 na podstawie Art.6 ust.1 lit.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej 

RODO)  

 na podstawie Art.9 ust.2 lit.a) RODO – w odniesieniu do przetwarzania szczególnej kategorii danych, którymi są dane na 

temat Pani/Pana zdrowia. 

CA Sport Broker Sp. z o.o. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony 

danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem ochrony danych. Taki 

kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail IODcasportbroker@sportbroker.pl lub pisemnie na adres CA Sport 

Broker Sp. z o.o., ul. Żorska 10, 43-200 Pszczyna. 

Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia czynności, do których zostaliśmy przez Panią/Pana upoważnieni,  

w szczególności do przygotowania oferty umowy ubezpieczenia oraz do dokonania przez wybrane towarzystwa 

ubezpieczeniowe oceny ryzyka ubezpieczeniowego. 

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy 

publiczne. 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane: 

 towarzystwom ubezpieczeniowym, na potrzeby przygotowania oferty ubezpieczeniowej; 

 dostawcom usług informatycznych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora. 

Dane przekazywane przez nas towarzystwom ubezpieczeniowym w celu sporządzenia oferty będą przetwarzane  

w sposób automatyczny tj. bez udziału człowieka, na podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania oceny ryzyka 

ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. Decyzje dotyczące wysokości składki 

ubezpieczeniowej będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem 

ubezpieczenia. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki ubezpieczeniowej, ma 

Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne 

przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego.  

Dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania 

dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. 

Administrator przestanie przetwarzać dane w celu prowadzenia negocjacji z towarzystwami, opracowywania ofert, zawierania 

umów, serwisu w trakcie trwania ubezpieczenia oraz kontaktów w celach informacyjno-handlowych, jeżeli zgłosi Pani/Pan 

sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Ma Pani/Pan prawo żądania od CA Sport Broker Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych 

korzystając ze wskazanych uprzednio danych kontaktowych. 

Zapoznałe/am się z powyższą informacją: 

 

 

Data i Podpis  

mailto:IODcasportbroker@sportbroker.pl

