Załącznik nr 1 do Procedury zarządzania siecią
oferentów biorących udział w aukcjach PPO

Arkusz wstępny
Nazwa firmy
Rok założenia
Właściciel

Adres siedziby
Adres prowadzenia działalności
Charakter prowadzonej działalności
(skup-sprzedaż pojazdów,
sprzedaż części zamiennych
warsztat naprawczy,
utylizacja pojazdów)

NIP oraz REGON

Tel.

E-MAIL oraz Strona WWW

Bank

Adres banku

Numer rachunku

Osoby biorące udział w aukcjach
(imię i nazwisko)*

adres e-mail

Telefon
komórkowy

PESEL

* osoby którym nadany ma być unikalny login i hasło

Arkusz wstępny
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Umowy zawarte z Grupą PZU
Umowa SIEĆ NAPRAWCZA
Umowa w zakresie świadczenia
usług asisstance

TAK/NIE**
TAK/NIE**

** niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zalegam/nie zalegam*** z jakimikolwiek
płatnościami wobec PZU Pomoc SA, PZU SA i PZU Życie SA.
*** należy wybrać odpowiednie

Oświadczam, że wszystkie podane wyżej przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, kompletne i aktualne w dniu złożenia Arkusza wstępnego, ponadto podanie danych osób trzecich odbyło się za ich zgodą i wiedzą oraz przedstawiono tym osobom informacje wskazane poniżej.

1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych przy świadczeniu usług za pośrednictwem Platformy Pomoc Online jest
PZU Pomoc. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iodpomoc@pzu.pl lub pisemnie na adres PZU Pomoc.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania czynności związanych z rozpatrzeniem oferty nawiązania współpracy z PZU Pomoc SA w zakresie uczestnictwa w aukcjach na Platformie Pomoc Online, a w przypadku pozytywnego rozparzenia
oferty nawiązania współpracy w celu obsługi zawartej przez usługobiorcę umowy o świadczenie usług. Zakres danych osobowych wskazany został w Arkuszu powyżej. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 litera a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
3. Dane osobowe na zlecenie PZU Pomoc, mogą zostać powierzone m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym
dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PZU Pomoc i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności
obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. W przypadku w którym podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda do momentu jej odwołania.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PZU Pomoc SA lub z Inspektorem Ochrony Danych.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

……………………………………………………………
(data, pieczątka i czytelny podpis osób/-y widniejących/-ej
w dokumentach rejestrowych firmy )
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