
 

  

FORMULARZ DOTYCZĄCY ZGŁOSZENIA OWCA   

W GRUPIE ERGO HESTII W STRUKTURACH MULTIAGENCJI 

CONDITOR  

IMIĘ I NAZWISKO OWCA .........................   

PROFIL Z GRUPY ERGO HESTII 
PROSZĘ O ZAZNACZENIE SYMOBOLEM X WYBRANYCH 

PROFILI 

JUPITER  

JUPITER+  

#iHESTIA  

  

  

Aby otrzymać dostęp zarejestruj się na stronie 
https://rejestracja.ergohestia.pl/ 

 
 

  

 

 

 

 

  

  



Oświadczenie w zakresie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się 
o wykonywanie czynności agencyjnych (OWCA)  

 
STU 

 

UWAGA!    
POLA POWINNY BYĆ WYPEŁNIONE DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Nazwisko  
 

Imię   
 

Drugie imię  

Miejsce zamieszkania - miejscowość  
 

Numer PESEL  
 

W przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany: 
- dane paszportu 
- w przypadku braku paszportu dane dowodu osobistego 
- w przypadku braku paszportu oraz dowodu osobistego 
dane innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

Rodzaj dokumentu  

Seria i numer dokumentu  

Data ważności dokumentu  

Kraj wydania paszportu*  

Posiadam inne paszporty* TAK  NIE  

* dotyczy tylko paszportu 
 

Oświadczenia:  

1. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Oświadczam, że nie wykonuję działalności brokerskiej, ani czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń. 

3. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i niezwłocznie poinformuję Sopockie Towarzystwo 

Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. w przypadku zaistnienia zmian wymagających aktualizacji oświadczeń złożonych przeze 

mnie w niniejszym dokumencie. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych 
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.  
Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot 
Numer telefonu: 801 107 107 lub (58) 555 55 55 

Inspektor ochrony 
danych 

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

Dane kontaktowe 
inspektora ochrony 
danych 

Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot 
Adres email: iod@ergohestia.pl 
Formularz kontaktowy znajduje się w sekcji OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH na stronie 
www.ergohestia.pl. 

Cele przetwarzania Rejestracja w rejestrze agentów prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Podstawy prawne 
przetwarzania 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych administratora. 

Prawa związane z 
przetwarzaniem 
danych 

-prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania 
-prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
-prawo do przenoszenia danych osobowych 
-prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 

Inne informacje 

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów prawa. 
Podanie danych wynika z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz aktów 
wykonawczych do ww. ustawy. 
Podanie danych jest niezbędne w procesie rejestracji w rejestrze agentów. Niepodanie danych 
będzie skutkowało odmową rejestracji. 

 

 

_____________     _____________________________ 

                                                       data                            czytelny podpis 

 

    


