FORMULARZ DANYCH KONTAKTOWYCH
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
NAZWISKO

IMIĘ					

			

NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

DANE UBEZPIECZONEGO DZIECKA/DZIECI
NAZWISKO								

IMIĘ

NAZWISKO								

IMIĘ

NAZWISKO								

IMIĘ

DEKLARACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku wypełnienia powyższych danych kontaktowych, informujemy, że Aviva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4b, jest administratorem wyżej wskazanych danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu oferowania usług finansowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu
do swoich danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
Podanie wymienionych danych jest dobrowolne. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności na stronie www.aviva.pl.
się na przesyłanie informacji handlowych przez Aviva Sp. z o. o. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na kontakt telefoniczny
 Zgadzam

z przedstawicielem Aviva Sp. z o. o.
się na wykorzystanie mojego numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w celu aktywacji internetowego serwisu obsługi MojaAviva zamieszczonego
 Zgadzam

na www.aviva.pl i administrowanego przez Aviva Sp. z o.o. Przyjmuję do wiadomości, że aktywacja internetowego serwisu obsługi wymaga uprzedniej
akceptacji Regulaminu świadczeń usług drogą elektroniczną. Jednocześnie wnioskuję o zmianę ewentualnych innych umów łączących mnie z podmiotami
Grupy Aviva1 w ten sposób, że zlecenia, dyspozycje i oświadczenia złożone w internetowym serwisie obsługi uznaje się za równoważne w skutkach ze złożonymi
w formie pisemnej. Aviva Sp. z o.o. oświadcza, że jest uprawniona do przyjęcia i akceptacji wniosku w zakresie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
1

 rupa Aviva, tj. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA i jednostki powiązane z nią w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz zarządzane przez nią fundusze emerytalne
G
i inwestycyjne.

-

-

		
Data					Podpis

NUMER POLISY (wypełnia Agent)

NUMER AGENTA (wypełnia Agent)
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