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Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia 

Numer polisy   

Numer rejestracyjny pojazdu:   

Marka:   

Model:   

Dane Ubezpieczającego: 

Imię   

Nazwisko    

PESEL   

Adres korespondencyjny:   

ulica nr domu/ nr lokalu   

miasto   

kod pocztowy   

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail   

 

□ Oświadczam, że zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. 

poz. 134) odstępuję od zawartej na odległość umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, potwierdzonej 
polisą o wskazanym powyżej numerze. 
 

□ Oświadczam, że zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. 

poz. 134) odstępuję od zawartej na odległość umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą o wskazanym powyżej numerze 
w zakresie następujących dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych: 
 
 

□ Auto Casco (AC) 

□ NNW 

□ ASSISTANCE 

□ Ubezpieczenie Szyb 
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Proszę o zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej na podany poniżej rachunek bankowy: 

Numer rachunku bankowego 
do zwrotu składki: 

  

Dane właściciela podanego 
rachunku bankowego: 

 

   

Imię  Nazwisko 

   

Adres 

 
 
 

  

miejscowość i data  podpis Ubezpieczającego 
 
Oświadczenie prosimy przesłać do TU Europa S.A.:  

− drogą elektroniczną skan oświadczenia na adres e-mail: gnbkomunikacja@tueuropa.pl 

− listem na adres: TU Europa S.A. ul.  Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław 

 
Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych przez Ubezpieczycieli stanowi załącznik do niniejszego 

dokumentu. 

Prawo do używania znaku towarowego    posiada Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIENNA INSURANCE 

GROUP. 

 

 Twoja opinia jest dla nas ważna 

Zapraszamy również do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety dotyczącej produktów i obsługi Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.  

Bardzo zależy nam na Twojej opinii. Dzięki niej będziemy mogli ciągle się doskonalić.  

Link do ankiety: http://www.tueuropa.pl/ankieta 
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Karta informacyjna RODO Ubezpieczycieli 

INFORMACJE NA TEMAT CELÓW I ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ UBEZPIECZYCIELI 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Administratorzy danych osobowych:  

• Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje 

Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa), (dalej jako „Compensa”) oraz  

• Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław), (dalej jako 

„TU Europa”) 

(zwani dalej łącznie jako „Administratorzy”). 

 

Dane kontaktowe Administratorów:  

Z Administratorami można skontaktować się:  

• Compensa - poprzez adres email centrala@compensa.pl, telefonicznie pod numerem 22 501 61 00 lub pisemnie na adres 

Administratora (tj. 02-342 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 162) 

• TU Europa - poprzez adres email bok@tueuropa.pl, telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta TU Europa S.A. 

pod numerem 801 500 300 lub 71 369 28 87 (opata wg stawek operatora), wypełniając formularz na stronie 

www.tueuropa.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora (tj. 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62) 

 

Inspektor ochrony danych:  

Z Inspektorami ochrony danych Administratorów, można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: 

• Compensa - poprzez adres email iod@vig-polska.pl, lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Compensa 

Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa  

• TU Europa - poprzez adres email iod@tueuropa.pl, lub pisemnie na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., 

ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław 

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:  

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

ocena ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcie i wykonanie 

umowy ubezpieczenia 

niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy; art. 41 ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

ocena ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym 
profilowanie klientów przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia 

art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej (na podstawie obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorach) 

własne cele marketingowe Administratorów, w tym cele 
analityczne  i poprzez profilowanie, w trakcie 
obowiązywania umowy ubezpieczenia 

niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratorów. Prawnie 

uzasadnionym interesem Administratorów jest  marketing 

bezpośredni własnych produktów i usług Administratorów 

oraz przetwarzanie danych w celach analitycznych i 

profilowania 

likwidacja szkody z umowy ubezpieczenia 
niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach;  
niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub 
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obrony roszczeń (w przypadku szczególnych kategorii 
danych osobowych) 

dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową 
ubezpieczenia 

niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratorów w postaci 
możliwości dochodzenia przez niego roszczeń 

podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem 
przestępstwom ubezpieczeniowym 

niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratorów w postaci 
możliwości przeciwdziałaniu i ściganiu przestępstw 
popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń 

reasekuracja ryzyk tj. zmniejszenie ryzyka 
ubezpieczeniowego związanego z umową ubezpieczenia 

niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratorów w postaci 
ograniczenia negatywnego wpływu ryzyka 
ubezpieczeniowego związanego z zawieraną umową 
ubezpieczenia 

własne cele marketingowe Administratorów, w tym poprzez 
profilowanie, po zakończeniu obowiązywania umowy 
ubezpieczenia 

zgoda na przetwarzanie danych 

własne cele marketingowe w oparciu o zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

zgoda na przetwarzanie danych 

przekazywanie danych osobowych przez Administratora 
(Compensa) do Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na 
Życie S.A. Vienna Insurance Group w jej własnych celach 
marketingowych 

zgoda na przetwarzanie danych 

 

 
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu 
umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, 
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia oraz przepisów 
o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.  
Administratorzy, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przestaną przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów 
marketingowych (w celach marketingu bezpośredniego), w tym celów analitycznych i poprzez profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan 
sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, w tym zakresie.  
Administratorzy, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia, przestaną przetwarzać dane wykorzystywane do własnych 
celów marketingowych, w tym poprzez profilowanie, jeżeli cofnie Pani/Pan wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w tych 
celach. 
 
Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji oraz podmiotom uprawnionym 
do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratorów, m.in. 
agentom ubezpieczeniowym, reasekuratorom, asystorom, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, 
podmiotom świadczącym usługi personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, podmiotom przetwarzającym dane w celu 
windykacji należności, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 
z Administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratorów.  
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym. 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą:  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania 
ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 
Administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.   
 
Czym jest prawnie uzasadniony interes Administratora? Rozumiemy przez to przetwarzanie niezbędne do zapobiegania oszustwom 

ubezpieczeniowym lub przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego. 
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W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania 
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy (w celu zawarcia 
i wykonania umowy ubezpieczenia), a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Pani/Panu prawo 
do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. w formacie CSV, XML. Może Pani/Pan przesłać te 
dane innemu administratorowi danych osobowych. 
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, o którym mowa powyżej, ma Pani/Pan prawo do uzyskania wyjaśnień, 
zakwestionowania tej decyzji, a także do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorami lub z  właściwym Inspektorem ochrony 
danych. Dane kontaktowe Administratorów oraz właściwych Inspektorów ochrony danych wskazano powyżej. Przysługuje 
Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych podejmowane decyzje dotyczące Pana/Pani osoby będą oparte 
na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy ubezpieczenia. 
Decyzje te będą dotyczyły określenia parametrów umowy ubezpieczenia, w tym m.in.: wysokości składki ubezpieczeniowej lub 
możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty 
urodzenia, historii szkód, informacji o przedmiocie ubezpieczenia oraz informacji o stanie zdrowia (ubezpieczenia zdrowotne). 
Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu automatycznej 
oceny ryzyka ubezpieczeniowego.  
W przypadku wyrażenia zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji we własnych celach marketingowych 
Administratorów, decyzje te będą dotyczyły kierowania do Pana/Pani określonych komunikatów marketingowych oraz 
przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub usług Administratorów. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/ Pana 
danych dotyczących daty urodzenia, informacji o charakterze wykonywanej pracy, miejsca zamieszkania, posiadanych produktów, 
historii ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane wykorzystanie danych osobowych w celu 
określenia zachowań, preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz w celu przedstawienia Pani/Panu oferty 
produktów lub usług.  
W przypadku tak podjętej decyzji, ma Pani/Pan prawo do jej zakwestionowania, do wyrażenia własnego stanowiska lub 
do uzyskania interwencji pracownika właściwego Administratora w tym zakresie. 
 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową ubezpieczenia jest niezbędne do dokonania oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia – bez podania żądanych danych osobowych nie jest 
możliwe zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

 
 


