
………………………………………..……….…………, dnia ………………….…………… 

……………………………………..…………………………………………….…………..………………. 
(imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego) 

……………………..………………..…………..….………………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

……………………..…………………….……..….………………………………….……………………. 

(adres e-mail)          Nord Probroker Sp. z o.o. 
           ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń 
        

           Nord Partner Sp. z o.o. 
 (PESEL Rodzica/Opiekuna prawnego)        ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń 

Oświadczenie 

1. Ja, …………………………………………………………………………………..….………………………..………………………..……., wyrażam zgodę na zawarcie w tym roku przez 
Spółkę Nord Probroker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Lubicka 16, REGON 220325134, NIP 586-218-23-55 (dalej „Nord Probroker”) jako 
ubezpieczającego, umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży (dalej: „Umowa ubezpieczenia”) i wskazanie mojego 
dziecka w tej umowie jako osoby ubezpieczonej. Udzielona zgoda może być odwołana w każdym czasie. 

2. Z uwagi na powyższe upoważniam Nord Probroker, jako Ubezpieczającego, do reprezentowania moich interesów w zakresie powyższej Umowy 
ubezpieczenia, negocjowania warunków ubezpieczenia oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem Umowy ubezpieczenia. W tym zakresie 
wskazuje jednocześnie, iż Nord Probroker Sp. z o.o., chcąc skorzystać z usług pośrednika ubezpieczeniowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
23 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jest uprawnione udzielić pełnomocnictwa do świadczenia tego rodzaju usług wyłącznie 
brokerowi ubezpieczeniowemu Nord Partner Sp. z o.o. siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Lubicka 16 (dalej: Nord Partner).  

3. Ponadto oświadczam, iż jako poszukujący ochrony ubezpieczeniowej w myśl art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym wskazuję i upoważniam na zasadzie wyłączności brokera ubezpieczeniowego Nord Partner do świadczenia usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego w zakresie określonym w pkt 2 niniejszego oświadczenia. 

4. Administratorem danych osobowych w związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia jest Nord Probroker. Przetwarzanie odbywa się na podstawie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”). Celem przetwarzania jest 
wykonywanie czynności i usług określonych w pkt 2 i 3 niniejszego oświadczenia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Dane będą 
przechowywane przez okres: 
1) niezbędny do wykonania wszystkich czynności i usług określonych w pkt 2 niniejszego oświadczenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia); 
2) przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) 
3) przez czas, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z prowadzonej działalności przez administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit 

f Rozporządzenia. 
5. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem wykonywania czynności i usług określonych w pkt 2 i 3 niniejszego oświadczenia. (odmowa 

przekazania danych uniemożliwi realizację wskazanych czynności i usług). Przyjmuję do wiadomości, że przekazanie obejmuje udostępnienie przez 
Nord Probroker moich danych osobowych Nord Partner, Nord Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Lubicka 16 (dalej: „Nord 
Serwis”), zakładom ubezpieczeń oraz działającym w ich imieniu podmiotom likwidującym szkody z Umowy ubezpieczenia. 

6. W przypadkach określonych w Rozporządzeniu osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w 
sytuacji stwierdzenia, że Nord Probroker narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych 

7. Wyrażając wolę i chęć objęcia ubezpieczeniem mojego dziecka 
 

 (imię i nazwisko dziecka (drukowanymi): ……………………………...…………………………….......………………………, PESEL:                                                                       ) 

w ramach Umowy ubezpieczenia wybieram wariant ubezpieczenia ze składką: 
8. Oświadczam, iż zostały mi przekazane informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10.11.2015. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej oraz OWU. 
9. Oświadczam, że otrzymałem/-am informacje o pełnym kształcie umowy ubezpieczenia, o których mowa w art. 19 Ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015, poz. 1844). 
10. Przystępując do ubezpieczenia oświadczam również, iż zostałem zapoznany z warunkami umowy w tym z zależnością rozpoczęcia ochrony 

ubezpieczeniowej od opłacenia składki w wybranym wariancie ubezpieczenia. 
11. Przystępując do ubezpieczenia oświadczam również, iż dokonam  płatności za ubezpieczenie na wskazane konto Ubezpieczającego w terminie 

określonym w umowie. Brak zapłaty składki skutkuje brakiem ochrony nawet w przypadku złożenia deklaracji. 
12. Akceptuję również, że ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się od pierwszego dnia Umowy ubezpieczenia.  
13. Akceptuję również przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ubezpieczenia, powiadomień, wniosków i oświadczeń mających związek z 

Umową ubezpieczenia na wskazany w oświadczeniu adres elektroniczny Pracodawcy, który jest upoważniony w moim imieniu do odbioru tego 
rodzaju dokumentów i oświadczeń. 

14. Akceptuję również przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ubezpieczenia, powiadomień, wniosków i oświadczeń mających związek z 
Umową ubezpieczenia na wskazany w oświadczeniu adres elektroniczny.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 

           

 

Oświadczam, że (postawić X w odpowiednim polu): 

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Nord Probroker moich danych, w tym danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie oraz pozyskanych w związku 
z zawartymi i wnioskowanymi umowami, w celach analitycznych i marketingowych, również w przypadku niezawarcia umowy lub po jej rozwiązaniu, 

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Nord Partner, Nord Serwis, zakłady ubezpieczeń oraz działające w ich imieniu podmioty likwidującym szkody z Umowy 
ubezpieczenia moich danych, w tym danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie oraz pozyskanych w związku z zawartymi i wnioskowanymi umowami, w 
celach analitycznych i marketingowych, również w przypadku niezawarcia umowy lub po jej rozwiązaniu, 

 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie przez Nord Probroker (a w przypadku wyrażenia zgody 
na udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w zgodzie nr 2 powyżej - także przez te podmioty) informacji handlowych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, również w przypadku niezawarcia umowy lub po jej rozwiązaniu. 

 

Zostałem również poinformowany, że udzieloną zgodę mogę w każdej chwili wycofać.   …………………………………..…………………………….. 

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.      (imię i nazwisko - podpis) 
             

 
……………..…………………………………….………………………………… 

(imię i nazwisko - podpis) 
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