__________________________________________________________________________________
K W ES T IO NA R IU S Z U B E ZP I EC Z E NIO W Y M I ES ZK AN I A
Rodzaj Nieruchomości
Mieszkanie:



Dom:



Piętro Mieszkania
Parter:

 Pośrednie: 

Ostatnie:



Powierzchnia

Kod pocztowy:

Miejscowość:

………. m2

Ulica / Osiedle

Nr domu / Nr mieszkania

Właściciel Nieruchomości:
Tak:

 Nie: 

Czy nieruchomość będzie wynajmowana:
Tak:

 Nie: 

Cesja na rzecz banku:
Tak:

 Nie: 

Zabezpieczenia na nieruchomości:
Drzwi antywłamaniowe:
Rok budowy / remontu

 Alarm:  Domofon:  Zabezpieczenia okien: 
Szkodowość za ostatnie trzy lata
TAK/NIE

DANE KONTAKTOWE
Imię i Nazwisko

Telefon

E-mail

__________________________________________________________________________________
Gremax sp. z o.o.
os. Złotej Jesieni 6/71, 31-831 Kraków
e-mail: biuro@gremax.pl
www.gremax.pl

__________________________________________________________________________________

Spełniając ustawowy obowiązek informacyjny zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem z dnia 27
kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych dalej RODO wraz z którym z dniem 25 maja
2018 r , zmieniają się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych informujemy Panią/Pana
w jakim zakresie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.
Administrator Danych
Administratorem danych osobowych jest Gremax sp. z o.o. z siedzibą w 31-831 Kraków, os. Złotej Jesieni 6/71
Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail biuro@gremax.pl lub na adres siedziby.
Cele i czas przetwarzania

▪
▪

▪

▪

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma
Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub
wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

Odbiorcy danych
Dane możemy przekazywać odbiorcom:
▪

podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną

▪

organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

▪

podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom
zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

▪

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

▪

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi
na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o
ochronie danych osobowych

__________________________________________________________________________________
Gremax sp. z o.o.
os. Złotej Jesieni 6/71, 31-831 Kraków
e-mail: biuro@gremax.pl
www.gremax.pl

