
Aviva: Public

Formularz osobowy do zgłoszenia: 

1. IMIĘ (IMIONA)

2. NAZWISKO

3. PESEL

4. RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI – zaznaczyć tylko jeden

5. SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

7. ADRES ZAMIESZKANIA Ulica, Nr domu, Nr lokalu

8. ADRES E-MAIL

9. TELEFON KOMÓRKOWY

10. POSIADANE WYKSZTAŁCENIE CO NAJMNIEJ ŚREDNIE/ŚREDNIE BRANŻOWE:

11. DOŁĄCZONE DOKUMENTY:

□ TAK
□ TAK
□ TAK

- Kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie
- Aktualne zaświadczenie o niekaralności (oryginał lub elektronicznie)
- Zaświadczenie o wyniku egzaminu 100 pytań w innym ZU lub/i
- Zaświadczenie o wynikach egzaminów Aviva

Oświadczenia:

• Potwierdzam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

• Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

• Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., oraz Aviva
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie 00-189, przy ul. Inflanckiej 4b, moich danych
osobowych ujawnionych w związku z ubieganiem się o uprawnienia do wykonywania czynności agencyjnych, w
tym przystąpieniem do stosownego egzaminu.

• Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o dobrowolności przetwarzania swoich danych
osobowych, prawie wglądu do tych danych oraz ich poprawiania.

□ Inny Dokument:

…………………………………
(Data)

……………………………….………………………………
(Podpis)
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Proszę o wypełnienie drukowanymi literami

/ /

-

Uwaga: Punkty 4-6 wypełnić tylko w razie nie posiadania numeru PESEL

□ Paszport:

6. DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU 

Kraj wydania

Nazwa Dokumentu

MiejscowośćKod Pocztowy

□ TAK

Nazwa Agenta:

……………………………….…………………
(Czytelny podpis 

przedstawiciela Aviva)

Zweryfikowano:

Numer Agenta:

□ TUŻ □ TUOZgłoszenie dotyczy spółki:

□ OFWCA □ CZŁONKA ZARZĄDU

□ 100 TUŻ, □ 40 TUŻ, □ 40 TUO

58768

Conditor

Conditor
Stempel
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INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli jesteś osobą fizyczną ubiegającą się o wykonywanie czynności agencyjnych lub osobą fizyczną
wykonującą czynności agencyjne na rzecz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA lub Aviva
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA (zwanych dalej „Ubezpieczyciel”) poniższe informacje
skierowane są do Ciebie. W dalszej części tekstu będziemy nazywać Cię również Przedstawicielem.

1. Ubezpieczyciel jest administratorem Twoich danych osobowych, które mogą być przetwarzane
w celu:

1) przeprowadzenia szkolenia - podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest
prawnie uzasadniony interes Ubezpieczyciela lub Twoja Zgoda lub przepis prawa;
2) wykonywania czynności agencyjnych - podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu
jest prawnie uzasadniony interes Ubezpieczyciela lub Twoja Zgoda lub przepis prawa.

2. Realizacja obowiązków Przedstawiciela wymaga podania określonych danych osobowych.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane
następującym odbiorcom danych: Komisji Nadzoru Finansowego i innym instytucjom ustawowo
upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa. Ponadto
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Ubezpieczyciela, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
z Ubezpieczycielem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Ubezpieczyciela. Kategorię podmiotów, którym
powierzono do przetwarzania dane osobowe wskazano w polityce prywatności na stronie internetowej
Ubezpieczyciela.

4. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Ubezpieczyciela, przysługuje Ci prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo do
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Ubezpieczyciela Twoich danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

5. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych wymaga Twojej zgody możesz w dowolnym
momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, decyzje Ciebie dotyczące mogą być
podejmowane w sposób zautomatyzowany np. w przypadku pozyskania Twojej zgody, istnienia
przepisu prawa pozwalającego na taką formę przetwarzania danych osobowych.

7. Dane osobowe Przedstawiciela będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

8. Ubezpieczyciel wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
adres email: iod@aviva.pl lub pisemnie na adres Ubezpieczyciela. Z inspektorem ochrony danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
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