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LlsT BRoKERsKl _ PEŁNoMocNtcTWo
Udzielone zgodnie z art.27 ust 1' Ustawy z dnia 15 grudnia 2OL7 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U'2017.2486) dalej UDU
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ustanawia Pana Radosława Koropisa _ brokera ubezpieczeniowego, posiadającego zezwolenie Nr. 1292/03
wydane przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz wszystkich pracowników
wykonujących czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń, którzy są wymienieni w rejestrze brokerów
ubezpieczeniowych prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, wylącznym pełnomocnikiem
w zakresie reprezentowania naszych interesów przed zakładami ubezpieczeń przy wykonywaniu czynności
brokerskich związanych z ubezpieczeniem, w tym:

o Przeprowadzenia badania potrzeb ubezpieczeniowych
o opracowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej niezbędnej do przedstawienia zapytania ofeńowego

w naszym imieniu.
o Zebraniu ofert zakładów ubezpieczeń dotyczących ubezpieczenia ryzyk.
o opracowanie dokumentacji związanej z wyborem najkorzystniejszej oferty.
o Zawieraniu na naszą rzecz umów ubezpieczenia.
o Uczestniczenia w zarządzaniu umowami ubezpieczenia - obstuga posprzedażowa, kontrola

płatności,
o Uczestniczenia w sprawach o odszkodowanie w tym składanie wyjaśnień i uzupełnień w procesie

likwidacji szkód.
Pełnomocnictwo jest wydane na czas nieokreślony.

Informacia Dvstrvbutora Ubezpieczeń zeodna z art. 32 UDU
1. Kancelaria Brokerska Ko-Ro Radosław Koropis z siedzibą we Wroclawiu przy ul. Grabiszyńska

2oo/7L działa na podstawie zezwolenia nr L292lO3 wydanego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń
i Funduszy Emerytalnych jest brokerem ubezpieczeniowym

2. Broker ubezpieczeniowy jest wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod numerem
00001 167/U; dane udostępnione na stronie www. rpu.knf.gov. p|

3. Zezwolenie na wykonywanie działalności zostało okazane podczas pierwszego czynności oraz jego
kopia wraz z aktualny polisa oC znajduje się na stronie internetowej www.ko-ro'pl

4. BrÓker ubezpieczeniowy nie posiada żadnych akcji lub udziałów w zakładach ubezpieczeń.
5' Broker informuje, że w związku z proponowanym zawarciem ubezpieczenia lub gwarancji

ubezpieczeniowej otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji, która jest uwzględnioną w kwocie
skład ki u bezpieczen iowej.

6. Złożenie reklamacji, wniesienie skargi jest możliwe za pośrednictwem adresu email:
kancelaria@ko-ro.pl lub w formie tradycyjnej na adres siedziby brokera ubezpieczeniowego.

oświadczam, że przed udzieleniem powyższego pełnomocnictwa zostałem poinformowany o
przysługujących mi prawach wynikających z UDU, znam zasady wnoszenia skarg oraz reklamacji oraz
wyrażam zgodę na przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną na adres wskazany przez mnie.
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lnformacia o przetwarzaniu danvch osobowvch

l. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Radosław Koropis prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Brokerska
Ko_Ro z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńska 200/71 (NlP: 899_155_74_80).
ll. Cele I podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
- zoworcia z umowy (podstawa z ort. 6 ust. 1lit. b RODO);
- wykonanio zawartej umowy, w Ęm do świadczenia ustuq objętych umowq (podstawa z art' 6 ust' 1 lit' b RoDo);
- w celoch archiwalnych dla zobezpieczenio informocji no wypodek prawnej potrzeby wykozonia foktów, co jest noszym prawnie
uzasodnionym interesem (podstawa z ort, 6 ust. 1 lit, f RODO);
- w celu ewentuolnego ustolenio, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest noszym prownie uzasadnionym interesem (podstawa
z art. 6 ust, 1 lit. f RODO);

- w celu wykononia obowiqzków prownych wynikojqcych z przepisów prowo podotkowego i skarbowego (podstawo z ort, 6 ust. 7 lit' f
RODO);
- w celu bodania sowsfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest noszym prawnie uzasodnionym interesem (podstowa z
ort.6 ust. 1lit. f RODO);
- w celu oferowonia produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobieranio ich pod kqtem Poństwa potrzeb, co jest
naszym prawnie uzosadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust, 1 lit, f RODO).
lll. Przekarywarrledanyclrosobowych
Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom podmiotów:
- podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. biurom rachunkowym, kancelariom
prawnym,
- zakładom ubezpieczeniowym, likwidatorom szkód i innym podmiotom zaangażowanym w realizację umowy.
lv. Prrekazywanie danych do państw trzeclch lub organizacjl międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE/Europejskiego obszaru Gospodarczego.
V. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z

umowy,
Vl. Państwa prawa:
Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sptostowania (poprawianla) sworch danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,

s) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W celu wykonania swoich praw mogą Państwo zgłosić swoje źądanie pod adres email kancelaria@ko-ro.p/, telefonicznie pod numerem:
?L3640376 lub bezpośrednio w siedzibie administratora.
vll. lnformac|a o urymogu/dobrowolnoścl podania danych
Podanie przez Państwa danych jest:

o. warunkiem zowarcia umowy;
b, w zakresie ich wykorzystania w celoch marketingowych - dobrowolne

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez wskazanego powyżej Administratora Danych osobowych, obecnie jak i w przyszłości,
danych osobowych podanych dobrowolnie dla celów związanych z realizacją powyższego pełnomocnictwa oraz zawartej umowy, zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem RoDo, jak również wyrażam zgodę na przekazywanie powyższych danych
zaktadom ubezpieczeniowym i innym podmiotom działającym w tej branży w celu przedstawienia oferty oraz zawarcia i prawidłowej
obsługi umowy ubezpieczenia. Zastępca Dolnośląsklego Wojewodzkiego
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora Danych
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem połączeń telefonicznych/SMS zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(czytelny podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem
połączeń telefonicznych przez Administratora Danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne.

(czytelny podpis)


