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OŚWIADCZENIE SPRAWCY SZKODY WSKAZANEGO PRZEZ POSZKODOWANEGO 

UBEZPIECZENIE LOCUM LUB LOCUM COMFORT 
 

 
DANE SPRAWCY 

Nazwisko:              

                                           
                                           
                                           Imię/Imiona: Pesel: 

                                           
                                           
                                           
Adres zamieszkania: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Nr 
domu: 

Nr 
lokalu 

Nr telefonu: 
 

     Adres e-mail: 
 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że szkoda z dnia: powstała w lokalu zajmowanym przez 
              
              
Nazwisko/Nazwa: Imię/Nazwa: 

Adres: 

 

Szczegółowy opis przyczyn i przebiegu zajścia zdarzenia i powstania szkody: 

Potwierdzam swoją odpowiedzialność za powyższe zdarzenie i informuję, że posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
(*jeżeli tak prosimy o podanie nazwy zakładu ubezpieczeń, numer polisy oraz wysokości franszyzy) 

TAK*  NIE  

 
1. Oświadczam, że informacje podane przeze mnie przy zgłoszeniu roszczenia, w tym zawarte w niniejszym formularzu, są kompletne 

i prawdziwe. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. moich danych w celu przeprowadzenia 

postępowania likwidacyjnego. 
3. Zostałem poinformowany, że administratorem danych jest Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz o prawie wglądu do 

moich danych i ich poprawiania oraz o tym, że podanie powyższych danych jest dobrowolne. 
 
 

Czytelny podpis sprawcy imieniem i nazwiskiem: Data i miejsce złożenia podpisu przez sprawcę szkody: 
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Administrator danych Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  

Inspektor danych osobowych  kontakt elektronicznie na adres e-mail:  inspektordanych@santander.allianz.pl,  

kontakt pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Santander Allianz Towarzystwo  

Ubezpieczeń S.A., ul. Inflancka 4b, 00-189  Warszawa  

Cele przetwarzania wykonywanie umowy ubezpieczenia 

badanie satysfakcji klientów  

dochodzenie roszczeń 

przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym 

wykonywanie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa 

Podstawy prawne 

przetwarzania 

niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy  

prawnie uzasadnione interesy Administratora danych 

obowiązek prawny 

zgoda  

Odbiorcy danych podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora danych 

reasekuratorzy  

organy administracji publicznej 

inne zakłady ubezpieczeń 

Prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, np. prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego 

prawo do przenoszenia danych osobowych 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 

prawo do wycofania udzielonej zgody 

Okres przechowywanie 

danych  

termin przedawnienia roszczeń lub inny termin wynikający z przepisów prawa 

Szczegółowe informacje polityka prywatności na stronie internetowej Administratora danych  

(https://www.santander.allianz.pl) 


