OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y oświadczam, ze w związku z zaistniała szkodą osobową w dniu
.................................... w wyniku której toczy się postępowanie o wypłatę świadczenia przez
TUiR WARTA S.A., wyrażam zgodę na zasięganie przez osobę upoważniona przez TUiR
WARTA S.A. od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z którego porad i usług
korzystałam/em, informacji o moim stanie zdrowia, które mogą mieć wpływ na ustalenie
moich praw do świadczenia lub wysokości świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia.
Powyższe oświadczenie składam w celu umożliwienia TUiR WARTA SA realizacji uprawnień
wynikających z dyspozycji art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności
ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz.66 ze zm.), art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 06
listopada 2008 roku o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 0,
poz. 159 ze zm.).
Jednocześnie oświadczam, ze zostałam/em poinformowany o tym, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest TUiR WARTA S.A., ul. Chmielna
85/87, 00-805 Warszawa,
2) dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu wszechstronnego ustalenia
okoliczności powstania szkody, odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokości
należnego odszkodowania przez TUiR WARTA S.A. oraz podmioty współpracujące w
procesie likwidacji szkody z TUiR WARTA S.A.,
3) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych
wyżej celów.
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