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Polisa nr 436000258115

Okres ubezpieczenia; od 04.09.2021 00:00 do 03.09.2022 23:59

Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

Ubezpieczająey: AUTOANDREAS SP. Z0.0" SP" KOM.
N l P: 879-26-81-438

UL. LEśNA 9, ZŁoToRlA, 87_162 LUBlcZ GÓRNY

t_|bezpleczony: AUTOANDREAS SP. Z0.0. SP. KOM.
NlP:879-26-81-438

UL. LEśNA 9, ZŁoToRlA, 87_162 tUBlcZ GÓRNY

Warunki ubezpieczenia:

Ubezpieczenie 0C przewoźnika drogowego w ruchu krajowym J01_00
Przedmiot ubezpieczenia:

Podstawa zawarcia umowy:

Miejsce ubezpieczenia:

Suma gwarancyjna:

Franszyza:

Składka:

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika
Drogowego w Ruch u Kra jowym z dnia 24.09.2018 (TM/OWO25/1809)

Polska

300 000,00 EUR

redukcyjna ogólna 400,00 EUR, franszyza redukcyjna na przewóz towarów
naczepami chłodniami - 500 EURO

7 ooo,o0 PLN ]

postanowienia dodatkowe:

Suma Gwarancyjna na każde zdarzenie (nie ulega konsumpcji po szkodzie).

Rodzaj ubezpieczonych, przewożonych ładunków:
Mienie wszelkiego rodzaju z wyłączeniem:
a) ładunków niebezpiecznych sklasyfikowanych w umowie ADR jako klasa l i Vll
b) dzieł sztuki,
c) zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych,
d) wartości pieniężnych,
e) przesyłek kurierskich i pocztowych przewożonych z8odnie z ustawą - prawo pocztowe,
f} odpadów w rozumieniu ustawy prawo o odpadach, nie dotyczy surowców wtórnych
g) żywych zwięrzat

Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód finansowych spowodowanych opóźnieniem w dostawie - limit odpowiedzialności zgodnie z
Konwencją CMR lub w oparciu o Prawo Przewozowe.

klauzule dodatkowe:

Wyłączenie dotyczące koronawirusa (LMA5395)
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postanowienia dodatkowe:

Suma Gwarancyjna na każde zdarzenie (nie ulega konsumpcji po szkodzie).

Rodzaj ubezpieczonych, przewożonych ładunków:
Mienie wszelkiego rodzaju z wyłączeniem:
a) ładunków niebezpiecznych sklasyfikowanych w umowie ADR jako klasa I i Vll

b) żywych zwierząt,
c) dzieł sztuki,
d) zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych,
e) wartości pieniężnych,
f) przesyłek kurierskich i pocztowych przewożonych zgodnie z ustawą - Prawo Pocztowe,
g) odpadów w rozumieniu ustawy prawo o odpadach, nie dotyczy surowców wtórnych

Zakres terytorialny
Europa z włączeniem azjatyckiej części Turcji, Rosji, Kazachstanu, z wyłączeniem Kosowa.

objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód finansowych spowodowanych opóźnieniem w dostawie - |imit OdPowiedzialnOŚCi ZgOdnie z

Konwencją CMR lub w oparciu o Prawo Przewozowe. :

Przedmiot ubezpieczenia:

PodstaWa zaWarcia umowy:

Miejsce ubezpieczenia:

Suma gwarancyjna:

Fra nszyza:

Składka:

KlauzuIe dodatkowe:

KABOTAŻ NA TERENlE UE

Limit odpowiedzialności:

postanowienia dodatkowe do klauzuli:

Limit odpowiedzialności:

postanowienia dodatkowe do klauzuli:

Wyłączenie dotyczące koronawirusa (LMA5395)

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Dro8owego w Ruchu Międzynarodowym z dnia 24.09"2078 (TM/oW026/1809)

Europa z włączeniem azjatyckiej części Turcji, Rosji, Kazachstanu, z wyłączeniem

Kosowa"

300 000,00 EUR

redukcyjna ogólna 400,00 EUR, franszyza redukcyjna na przewóz towarów
naczepami chłodniami - 500 EURO

50 000,00 PLN

300 000,00 EUR na jedno zdarzenie

SUMA GWARANCYJNA NA KAŻDE ZDARZENlE (NlE ULEGA KONSUMPCll PO

szKoDZlE)

100 000,00 EUR na jedno zdarzenie ,

Ubezpieczycie| przyjmuje odpowiedzialność za szkodę w granicach

odpowiedzialności przewoźnika, z ograniczeniem do uzgodnionego limitu w

rarnach sumy gwarancyjnej w wysokości 100.000,00 EURO na każde zdarzenie

w okresie ubezpieczenia, franszyza redukcyjna 5% wartości szkody, nie mniej niż

2"500 EURo

Klauzula wydania towaru nieuprawnionemu odbiorcy oraz kradzieży lub niedostarczenia towaru przez fałszywego przewoŹnika
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posta nowienia dodatkowe:

Umowę ubezpieczenia zaWarto na podstawie ogólnych Warunków Ubezpieczenia określonych powyżej, z zastosowaniem klauzul
dodatkowych okreŚlonych powyżej - stanowiących integralną część umowy. Umowę przygotowano na podstawie oferty
A/GD50/0715219/ż,

Rozszerzenie zakresu ochrony i postanowienia dodatkowe dla obu zakresów terytorialnych: zgodnie zzałączonym formularzem klauzul
brokerskich TC Broker.

Spory wynikające z Umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym {ub innym uprawnionym z umowy ubezpieczenia,
będącym osobą fizyczną, a Ubezpieczycielem mogą być rozpoznane w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem
Finansowym - Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl. który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych
postępowań w Świetle przepisów Ustawy z dnia5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym.

Każda ze Stron niniejszej Umowy Ubezpieczenia będzie przetwarzać przekazane jej w celu zawarcia i wykonywania tej umowy dane
osobowe dotyczące osób upowaźnionych do reprezentacji, wspólników, współpracowników, pracowników, osób, którymi strony posługują
się przy realizacji niniejszej Umowy Ubezpieczenia i pełnomocników drugiej Strony,

Udostępniane dane obejmują: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu, o ile zostaną
przekazane drugiej Stronie.

Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać dene osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODo).

Kaźda ze stron niniejszej Umowy Ubezpieczenia otrzymała klauzulę informacyjną, załączonąponiżej izobowiązuje się do realizacji
obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa powyżej poprzez
poinformowanie tych osób o treści klauzuli.

Treść kla uzul dodatkorłrych :

Klauzule do produktów na polisie:

KABOTAŻ NA TERENlE UE

Zakres ubezpieczenia OCPDM rozszefta się o OCPD za przewozy kabotażowe na terenie wewnątrz krajów Unii Europejskiej wykonywane na
podstawie listów przewozowych CMR oraz zgodnie z poniższymi warunkami:

1. PrZy przewozach kabotażowych przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za utratę, oraz/lub
uszkodzenie przesyłki towarowej, jak również za opóźnienie dostawy towaru oraz pozostałe koszty ujęte w załączniku z klauzulami Tc
Broker.
2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego za przewozy w przypadku prawnie dozwolonych przewozów
kabotażowych przesyłek na terytorium krajów, będących członkami Unii Europejskiej zgodnie z prawem kraju wykonywania kabotażu oraz
krajów Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii, w oparciu o przepisy Konwencji CMR,
Dla przewozów pojazdami do 3,5t zastosowanie ma odpowiedzialność wyłącznie na bazie Konwencji cMR,
3. Zakresem ubezpieczenia objęte są przewozy pojazdami do3,5t oraz pow.3,5t.
4. Zakres ochrony nie obejmuje OCPD za przewozy kabotażowe na terenie Niemiec (pojazdami pow. 3,5t), Bułgarii, Rumunii.
5. Zakres ubezpieczenia - zgodnie z OWU OCPDM 24.09.20!8. oraz załącznikiemwrazz klauzulami TC Broker.
6, Franszyza redukcyjna: zgodna z przęwozami w transporcie międzynarodowym.
7. sUMA GWARANCYJNA NA KAZDE ZDARZENlE (NlE ULEGA KoNsUMPol Po sZKoDZlE)

Klauzula wydania towaru nieuprawnionemu odbiorcy oraz kradzieży lub niedostarczenia towaru przez fałszywego przewoźnika

1.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, na podstawie niniejszej
klauzuli dokonuje się rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej W ten sposób, że wyłączenie odpowiedzialności STU ERGo Hestia sA, o
którymmowaW§5ust.2pkt4) i6) oWU,dotycząceWydaniatowarunieuprawnionemuodbiorcy,zgodniezdefinicją§3pkt15oWU,
oraz kradzieży lub niedostarczenia towaru przez osoby, które fałszywie podały się za określonego przewoźnika i wyłudziĘ towar do
przewozu, nie będą miały zastosowania pod warunkiem, że:

a) dla rozszerzenia o wydanie towaru nieuprawnionemu odbiorcy:
Towar został dostarczony do miejsca przeznaczenia wskazanego przez nadawcę w liście przewozowym i wydany osobie pełnoletniej
przebywającej pod wskazanym adresem, która odbiór przesyłki pokwitowała własnoręcznym podpisem.
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W PrzyPadku, gdy odbiorca jest osobą flzyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, Ubezpieczony jest zobowiązany poprosić o
okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości i wpisanie jego numeru oraz pełnego czytelnego imienia i nazwiska do
listu przewozowego.
W sytuacji dostawy do firmy, pokwitowanie winno zostać opatrzone podpisem lub potwierdzone drogą elektroniczną.
Dla zmiany miejsca dostarczenia przesyłki zastrzega się wymóg formy pisemnej (w tym elektronicznej),
Niewykazanie przez Ubezpieczonego spełnienia wszystkich powyższych warunków skutkować będzie brakiem ochrony ubezpieczeniowej
zgodnie z wyłączeniem § 5 ust. 2 pkt 4)

b) dla rozszerzenia o kradzież lub niedostarczenie towaru przez osoby, które fałszywie podały się za określonego przewoźnika i wyłudziły
towar do przewozu, przed udzieleniem zlecenia przewoźnikowi podnajętemu:
b1. jeśli przewoźnik podnajęty jest podmiotem polskim:
- przy nawiązaniu współpracy z nowym przewoŹnikiem (lub braku współpracy W ostatnich 3 miesiącach) Ubezpieczony sprawdził i
zweryfikował na stronach www lub poprzez aplikacje, portale pozyskujące Wymienione informacje dalej wymienionych Urzędów, lnstytucji
dokumenty stanowiące podstawę działalnoŚci firmy, tj. wpis do ewidencji działalności lub KRS, Nlp, REGoN, licencję na wykonywanie
transPortu drogowego na stronach Biura ds. Transportu Międzynarodowego Głównego lnspektoratu Transportu Drogowego,
- a takŻe kaŻdorazowo, bez względu na to, ile razy Ubezpieczony podnajmuje przewóz temu samemu przewoźnikowi - Ubezpieczony:
- sprawdził i zweryfikował czy jest on aktywnym podatnikiem VAT oraz sprawdził i zweryfikował telefonicznie bądź mailowo umowę
ubezPieczenia odpowiedzialnoŚci cywilnej przewoŹnika drogowego (okres ubezpieczenia, opłacenie składki ubezpieczeniowej za polisę) z
towarzystwem ubezpieczeniowym (lub agentem, brokerem przewoźnika), które ją wystawiło, z zastrzeżeniem, że polisa musi być ważna
minimum tydzień po planowanym terminie rozładunku,
'nawiązał kontakt Z przewoŹnikiem na numer telefonu stacjonarnego, a w przypadku jego braku, na numer telefonu komórkowego
podane8o W lnternecie na stronie WWW lub w publicznych katalogach firmowych (panoramafirm, pkt, money, itp.) lub podanego na
giełdzie transportowej {tylko dla przewoŹników zarejestrowanych min. 5 miesięcy) i potwierdził, że ten przewoźnik kontaktował się z
Ubezpieczonym w sprawie zlecenia.
JednoczeŚnie zastrze8a się, że w przypadku braku otrzymania od Ubezpieczyciela, agenta lub brokera w terminie (konieczność wykonania
zlecenia) telefonicznie bądŹ mailowo potwierdzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, Ubezpieczony jest
zobowiązany pozyskaĆ kopię polisy bezpoŚrednio od przewoźnika drogowego wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, jak i również w
przypadku szkody dla celów dowodowych przedstawiĆ Wystosowane8o do Ubezpieczyciela maila z wnioskiem o potwierdzenie ważności
umowy ubezpieczenia przewoŹnika drogowego WraZ z otrzymaną odpowiedzią fieżeli taką otrzymał).
b2. jeśli przewoźnik podnajęty jest podmiotem zagranicznym Ubezpieczony:
- dokonał sprawdzenia przewoŹnika poprzez system VtEs, sprawdził umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
drogowego (okres ubezpieczenia, aktywność polisy)
Potwierdzenie akĘwnoŚci polisy może nastąpić poprzez weryfikację (telefoniczną lub mailową) z towarzystwem ubezpieczeniowym, które
ją Wystawiło, lub z pełnomocnikiem przewoŹnika (agent, broker, makler) z zastrzeżeniem, że polisa musi być ważna minimum tydzień po
planowanym terminie rozładunku.

- nawiązał kontakt z przewoŹnikiem na numer telefonu stacjonarnego, a w przypadku jego braku, na numer telefonu komórkowego
podanego W lnternecie na stronie WWW lub w publicznych katalogach firmowych lub podanego na giełdzie transportowej (tylko dla
PrzewoŹników zarejestrowanych min. 6 miesięcy) i potwierdzii że ten przewoźnik kontaktował się z Ubezpieczonym w sprawie zlecenia.
WerYfikacja telefoniczna wobec podmiotów zgodnie z zapisem ustępów powyżej powinna być wykonywana każdorazowo, bez względu na
to, ile razy Ubezpieczony podnajmuje przewóz temu samemu przewoźnikowi.

Niewykazanie przez Ubezpieczonego spełnienia wszystkich powyźszych warunków skutkować będzie brakiem ochrony ubezpieczeniowej
z8odnie z wyłączeniem § 5 ust. 2'pkt 6.

2"

UbezPieczyciel Przyjmuje odpowiedzialność za szkodę w granicach odpowiedzialności przewoźnika, z ograniczeniem do uzgodnionego
|imitu w ramach sumygwarancyjnej wwysokości 100.000,00 EUR na jedno iwszystkie zdarzenia w,okresió ubezpieczenia oraz z
zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości5% odszkodowania, nie mniej niż 2.5oo EUR.

PowYŻsze zaPisy klauzuli dotyczą każdego przewoźnika (także podwykonawcy podwykonawcy) biorącego udziałw realizacji przewozu.

Wyłączenie dotyczące koronawirusa (LMA5395)

Niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje:
1) wszelkich strat, szkód, odpowiedzialności, kosztów lub wydatków bezpośrednio wynikających zzarażenia lub domniemanego
za raZenla:
a) koronawirusem (COVlD-19);
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b) zespołem ostrej ciężkiej niewydolnoŚci oddechowej powodowanej koronawirusem (SARS-CoV_2); lub
c) jakąkolwiek mutacją lub odmianą SARS-CoV-2;
albo wynikających z lęku Iub zagrożenia sytuacjami opisanymi w lit. a), b) lub c) powyźej;
2) Żadnych zobowiązań, kosztów lub wydatków poniesionych w celu identyfikacji, oczyszczenia, detoksykacji, usunięcia, monitorowania
lub badania sytuacji opisanych w lit. a), b} lub c) powyżej;
3) strat, kosztów lub wydatków (oraz odpowiedzialności z tego tytułu) wynikających z utraty przychodów, utraty zatrudnienia, utraty
zysku, utraty rynku, opóŹnienia lub jakiejkolwiek pośredniej straty finansowej, niezależnie od opisu, poniesionych w wyniku którejkolwiek z
sytuacji opisanych w lit. a), b) lub c) powyżej albo obawy lub groźby ich wystąpienia.

Wszystkie pozostałe warunki ubezpieczenia pozostają bez zmian.

Składka i sposób płatności:

Składka łączna:

Składka płatna na rachunek bankowy:

Warunki płatności składki:

Terminy płatności i kwoty rat:

57 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotyeh 0/100)

t4 t24o 6960 6013 4360 0025 8115

ptatna W 4 ratach

L4,09.2027

tL.l2.2027

09,03,zo22

05.06.2022

14 250,00 PLN

14 250,00 PLN

14 250,00 PLN

14 25o,oo PtN

Oświadczen ie U bezpieczającego:

OŚwiadczam, że zostało mi okazane i zapoznałem się z treściq pełnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu Sopockiego
Towarzy,twa Ubezpieczeń Ergo Hestia sA oraz potwierdzam, że przed zawarciem umowy otrzymołem tekst ogólnych Worunków
Ubezpieczenia wraz z klauzulami dodatkowymi, na podstawie których umowę zawarto oraz zapoznołem się z nimi i zaakceptowałem ich
treść.

ZASADY sKŁADANlA l RoZPATRYWANlA REKLAMACJl W ERGo HEsTll

(1) Ubezpieczajqcy, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, poszukujqcy ochrony ubezpieczeniowej lub
zleceniodawca gworoncji ubezpieczeniowej (Klient) mogq wnieść reklamacje dotyczqce usług świadczonych przez ERG? Hestię !ub agenta
ubezpieczeniowego, to jest: (a) dotyczqce działalnoŚci ubezpieczeniowej świadczonej przez ERGo Hestię oraz dotyczqce czynności
agencyjnych wykonywanych przez Agenta ERGO Hestii, w tym w zakresie niezwiqzonym z udzielanq ochronq ubezpieczeniowq -
ubezpieczycielowi w następujqcy sposób; poprzez formularz na stronie: www.ergohestia.pl; telefonicznie, pod numerem: 801707707 lub
585555555; pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa lJbezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 7, 87-7j1 sopot; ustnie lub
pisemnie podczas wizyĘ w jednostce sopockiego Towarzystwa tJbezpieczeń ERG) Hestia SA. (b) dotyczqce czynności agencyjnych
wykonywanych przez Agenta w zakresie niezwiązanym z udzielanq ochronq ubezpieczeniowq, a ile Agent wykonuje czynności agencyjne na
rzecz więcej, niŻ jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego dziołu zgodnie z załqcznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działolnoŚci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia majqtkowe)" (2) Rektomocje wskazane w ust. 1a.
rozpatrywane sq przez jednostkę organizocyjną powołonq w tym celu przez Zarzqd ERG) Hestii. (3) Reklamacje wskazane w ust. 7b.
rozpatrywane sq przez Agenta, któregb działolnoŚci reklamacja dotyczy i powinny być wniesione bezpośrednio temu Agentowi. W
przypadku wpĘwu takiej reklamacji do ERGO Hestii, ERGO Hestia przekaże reklamację niezwłocznie Agentowi, informujqc o tym
iednoczeŚnie Klienta występujqcego z reklamacjq. (4) Odpowiedź na ręklamację zostanie wysłana w terminie j0 dni od dnia jej otrzymonia
no piŚmie lub za pomocq innego trwałego noŚnika informacji albo pocztą elektronicznq - na wniosek osoby zgłaszajqcej reklamację, (5) W
;zczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiajqcych rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym
powyŻej, odpowiedŹ zostanie wysłana w terminie 60 dni od dnia jej otrzymonia. O konieczności przedłużenia terminu do udzielenia
odpowiedzi na reklomację Klient zostanie poinformowony w podanym w punkcie 4 powyżej 3}-dniowym terminie. (6) W niestandardowych
sprawach Klient moŻe zwróciĆ się do Rzecznika Klienta ERG) Hestii poprzez formularz n0 stronie: www.ergohestia.pl. (7) Klient może
Wstqpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl
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Zeżącznil< do palisy

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

1, Adminisiratorem danych osóbóWyćh je§t sopocki3 TowaEysiwó ube:piecasń !RGo t,jestia 5.A. {da]eji €RGo H*§lie}. osoba fi.ycżna, której dafrs d§tyc;ą, fcże 9kcntaktować
9ię : ?dmini§iralorem danych osobowych:
1) pisemnie, na adres ul, llestii t, B1-731 sopot;
2) 1eieionićinie, pod numerem: 801 107 107 lub {58} !55 55 55.

2. Admini§trator caflych csobowych wyzna€żyl ln9pekiora oci]lonv Dónvch, ż klcrvn nożna 9ię kóniaktować We Wszy§tki.h sprawach dcf,lc7ącYch prżetvrarzania dćnych
osłłrowych oraz kcrzystani3 ? prav"' zwiąZanych ż prżetlvarznniem clanych, c§abe, klórej <lane coiy.żą, fficżć sko.ttskipw§ć slę, łn§psktorem schrony Danvchj
1) pis€finje, ia adlg§ u!, He§tii 1, §1-731 sopot;
2} za paźl.ć.ź.żwęm a.ire§u mailolvegc] iod@ergghest]a.p';
3) poplzez f9.n!]a.z kontaktowy W se](cji Ochrona Dany.h osobowy.h na sironje Ww.ergohestia.pl.

3. Administlator aianyah ó§oiowycil pr:etwarza dane osobowe w ce]ach:
1} |(ontakiowych vJ lwiążi(! ż żawal.iefi ; wYkonaniem ufiowy comiędżY adeini§-lralor€m 3 podńiotśm, W im'eniU, ktćrego d?iał3 PanilPan jako.sob. upoŃainicna

ćoreprezeńtać:Ji,vrjpó|nik,wspćiprłcownik,pra..slniŁ,peinomo.n;klubosoba, kićrąstronaumovr'y po9tuguje5iępĘyreaiitacjiumovr'y;
2) ar.hiwiżacyjnych;

4, pcd.tdWy prawne przerłarzania canych osobowych:
1] praWn]e uzaradnionY lnteres adninistlaiora danycnj
2] Wyp€ifi ienie obow!ązków pr3wnyćh administ.atora dan,/ch:

5. Dane ?sobowę żo5taiy p§Zyskąne od po.jmi.lil, z którm łdministlalcr zawa.l uioVJę, ktćr*8o PanilP6n repr€Zśntuje W następujęcym Zakresle] imiq, naZVJiako, 5łUżbóWy
n!mer tćlefonU, siużbowy adr€s e-fiail.

6. DacersobowefrogąbyĆOr:ekazywańepodmiolómprzetwaEającymda.easobo.6enaż]ec€DieaRGoHe3ti;fi.in,dosiavJ.ofirsługiT,podfi;otcmświadczącym
usługi arciiwizacyjne, kencelariom prłwnym, prowaclząc,ym cziałijność pocżżcwą ]!b ka.iel9ką,.udYt.lźm,

7. osoby, który.h dane oscbcwe prz*iwarzane §ą p.Z€ż FR€c i-l*stę, fióją w zwiąZk, Z przetwirzafrie,* na3ląpujące łra@a:
l pravJo lgstepU dc 54,."i.r dalyc| 

"§ob.w}ch,2} g.avJoiądania§plo§iowalja,u5unięc]a|!b08raniczćnisprzetwaruaniaicicenychrsobowych;
3] prawoWniesieniasprzeciwuwobecprzetwarżźńiadanYchasobowych-vltakimz?kreai€,Wjaki*§ąoneppetwarzane;
4) prawoWnićrienićskargido§rgonuDadzarczeg)zajńuiącegc;ięochrcnądanyłhosobcwych,

8, sJcel!si(orżYstaniazprawokreś|onychWust.7należys;(ontaktowaćsiężadministratc.emdinych|ubzln§pektoreBochronyDary.h.
9, Daneo!óbowĘbędąprzćdhovlyv]anedafrrmenżup{zęóa\ł}nieniiroszczeńzqńUłuumcv.łyzawanejzpódmiłiem,któregcp\nif?a"rcp{ęzźłauięlubdofiomentu

lvygaśniqci6 obowiąZkU prZ€.hcwywania danvch VJYnikająEe3. z przepi§óW praWa


