Załącznik nr 3
ZGŁOSZENIE SZKODY TRANSPORTOWEJ
NUMER POLISY
UBEZPIECZONY
POSZKODOWANY
ADRES
POSZKODOWANEGO
DATA I CZAS SZKODY
MIEJSCE SZKODY
(trasa)
RODZAJ ładunku

szacunkowa
wysokość szkody
RODZAJ ZDARZENIA
POWODUJĄCEGO SZKODĘ
(np. wypadek środka
transportu, kradzież,
awaria, itp., krótki opis)

NUMER TELEFONU,
E-MAIL I NAZWISKO
OSOBY DO KONTAKTU
(w celu dokonania
oględzin mienia)
INNE WAŻNE
INFORMACJE
DOTYCZĄCE SZKODY

Imię i nazwisko
zgłaszającego
DATA
I miejscowość

Podpis

Prosimy o przesłanie wypełnionego druku zgłoszenia szkody na poniższy numer faksu lub adres e-mail:
		
		
		

• MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.
• fax: 32 / 203 17 46
• e-mail: szkody@makubezpieczenia.pl
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Klauzula informacyjna
w zakresie przetwarzania danych osobowych – model ubezpieczenia indywidualnego
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Al. Wilanowska 208 lok. 7, 02-765 Warszawa.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email:
iod@mak-investments.pl, telefonicznie pod numerem: +48 22 852 30 60 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z procesem likwidacji
szkody w związku z wykonywaniem umowy brokerskiej oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona
przed roszczeniami.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na
podstawie przepisów prawa oraz zawartych z Administratorem umów m.in. zakładowi ubezpieczeń.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia czynności związanych
z likwidacją szkody.
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