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Czynność (prosimy zaznaczyć)

uzupełnienie listy Uposażonych wskazanych na formula-
rzu umowy o członkostwo (% udziału Uposażonych wska-
zanych w  umowie i  niniejszym wniosku powinien wynosić 
100%)

zmiana dotychczas wskazanych Uposażonych, tj. ustanowienie, odwołanie Uposażonego albo zmiana jego danych osobowych i adresowych, 
a także zmiany danych Uposażonego (niezależnie od rodzaju zmiany należy wpisać wszystkie dane Uposażonego; złożenie niniejszej dyspo-
zycji powoduje jednoczesne odwołanie poprzednich oświadczeń dotyczących Uposażonych; pozostawienie pustych i przekreślonych pól 
oznacza odwo łanie wszystkich dotychczasowych Uposażonych)

Dane Członka UNIQA OFE

Nazwisko

Imię Drugie imię

PESEL

BA

Uposażony (Beneficjent). Adres Uposażonego prosimy podać w przypadku, gdy jest inny niż adres Członka UNIQA OFE.

Uposażony (Beneficjent). Adres Uposażonego prosimy podać w przypadku, gdy jest inny niż adres Członka UNIQA OFE.

Nazwisko

Nazwisko

PESEL

PESEL

Data urodzenia

Data urodzenia

Imię

Imię

Poczta

Poczta

Ulica

Ulica

Nr domu

Nr domu

Nr mieszkania

Nr mieszkania

Państwo

Państwo

Kod

Kod

Miejscowość

Miejscowość

Udział

Udział

W przypadku nieoznaczenia udziału 
procentowego – udziały będą równe

W przypadku nieoznaczenia udziału 
procentowego – udziały będą równe

Nr indywidualnego rachunku Członka UNIQA OFE

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem. Prosimy wpisać datę oraz złożyć podpis w oznaczonym miejscu. Wniosek prosimy 
odesłać na adres UNIQA OFE, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Jedynie wniosek prawidłowo wypełniony i podpisany będzie podstawą do zmiany danych. 

Podanie danych kontaktowych: numeru telefonu lub adresu e-mail, umożliwi szybkie potwierdzenie zmiany danych.

E-mail

Telefon 1 Telefon 2
+48 +48

Dane kontaktowe Członka UNIQA OFE

Jeżeli masz więcej niż dwóch Uposażonych, prosimy o wpisanie danych kolejnej osoby(osób) na odwrocie w sekcji „Uwagi i komentarze”.

Oświadczenia dodatkowe Członka UNIQA OFE

Zgoda obejmuje także profilowanie, które będzie służyć określeniu preferencji i potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych. Wyrażoną zgodę można wycofać 
w dowolnym momencie. Jej wycofanie nie wpływa jednak na prawidłowość przetwarzania danych, które miało miejsce, zanim zgoda została wycofana.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, tutaj podanych, w celach marketingowych, w tym otrzymywanie ofert, zgodnie z poniższym wyborem:

 zaznaczam wszystkie poniższe

 UNIQA TU S.A. – oferty ubezpieczeń majątkowych 
 UNIQA TUnŻ S.A. – oferty ubezpieczeń na życie i zdrowie 
 UNIQA TFI S.A. – oferty funduszy inwestycyjnych 
 UNIQA Polska S.A. – doradztwo ubezpieczeniowe

Wszystkie spółki z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie (00-867).

Oferty mogą być mi przedstawiane: 

 głosowo (np. połączenia telefonicznie)
 mailem
 poprzez SMS 
 za pośrednictwem mediów społecznościowych
 za pośrednictwem serwisów transakcyjnych UNIQA
 w grach i wirtualnej rzeczywistości (VR)
 pocztą tradycyjną 

również przy użyciu automatycznych systemów wywołujących.



Oświadczam, że otrzymałem/-am Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Wskazania i zmiana Uposażonego

Przetwarzanie danych osobowych

W przypadku braku wskazania Uposażonego środki zgromadzone na rachunku zmarłego Członka wchodzą w skład spadku. Zasada ta nie obejmuje części środków 
przysługujących małżonkowi zmarłego Członka. W przypadku gdy śmierć Uposażonego nastąpi przed śmiercią Członka, a Członek nie wskaże innego Uposażonego, 
udział w środkach zgromadzonych na rachunku Członka, który był przeznaczony dla zmarłego Uposażonego, przypadnie po śmierci Członka w równych częściach 
pozostałym Uposażonym wyznaczonym przez Członka, chyba że Członek zadysponuje tym udziałem w  inny sposób. Jeżeli jednak Członek wskaże tylko jednego 
Uposażonego, a następnie nie wskaże innego Uposażonego lub wskaże go w sposób nienależyty, środki zgromadzone na rachunku wejdą po jego śmierci w skład spadku. 

Zapoznałem/-am się z treścią oświadczeń i pouczeń znajdujących się poniżej. Prawidłowe wy-
pełnienie wniosku jest podstawą do rejestracji zmian wskazanych przez Członka Funduszu.

Podpis Członka UNIQA OFEData wypełnienia

Podpis

Uwagi i komentarze

Podpis Członka UNIQA OFEData wypełnienia

Podpis

Kto jest administratorem Twoich danych
Administratorem Twoich danych jesteśmy my, UNIQA Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Warto wiedzieć
My – administrator danych, czyli UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Ty – osoba, której dane przetwarzamy
Jeśli wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub marketingowych 
przez inne spółki z  grupy UNIQA, czyli: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na 
Życie S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., UNIQA Polska S.A., UNIQA To-
warzystwo Funduszy Inwestycyjnych, to administratorem Twoich danych w celach 
marketingowych, badania satysfakcji oraz statystycznych i analitycznych, w tym 
profilowania jest również odpowiednia spółka, na rzecz której została udzielona 
zgoda. Dane kontaktowe oraz pozostałe informacje są takie same dla wszystkich 
spółek.

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować po-
przez e-mail: dane.osobowe@uniqa.pl lub listownie na adres administratora. Ad-
res znajdziesz w części „Kto jest administratorem Twoich danych”. Z inspektorem 
ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwa-
rzaniem danych. 

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje 
dane
Twoje dane przetwarzamy zawsze zgodnie z prawem w celach:
–  wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – przetwa-

rzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia 
działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

–  usprawnienia komunikacji – przetwarzanie danych kontaktowych (np. nr telefo-
nu, e-mail), których podanie nie jest obowiązkowe, ale zalecane, wynika z praw-
nie uzasadnionego interesu administratora, którym jest usprawnienie komuni-
kacji z Tobą w kwestiach związanych z umową lub działań podjętych przed jej 
zawarciem;

–  wypełnienia obowiązków prawnych – przetwarzanie danych jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających 
w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz sankcji wynika-
jących z zobowiązań międzynarodowych;

–  dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przetwarzanie danych 
jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, któ-
rym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;

–  sprawdzenia Twojego zadowolenia z jakości naszej usługi lub ze sposobu jej reali-
zacji – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnione-
go interesu administratora jakim jest podnoszenie jakości świadczonych usług;

–  przeciwdziałania przestępstwom – przetwarzanie danych jest niezbędne do re-
alizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, czyli przeciwdziałania 
i ścigania przestępstw;

–  statystycznych i analitycznych, w tym w celu profilowania – przetwarzanie da-
nych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administrato-
ra, którym jest wykonywanie statystyk i analiz.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, bę-
dziemy je przechowywali do czasu, gdy przedawnią się roszczenia z tytułu umowy 
lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, 
lub zrealizujemy nasz prawnie uzasadniony interes, lub zgłosisz sprzeciw wobec 
przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie, lub wycofasz zgodę 
na przetwarzanie danych.

Komu możemy udostępniać lub przekazać Twoje dane
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym do udo-
stępnienia im danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Twoje dane mo-
żemy również przekazać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
UNIQA, np.: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, agentowi transfero-
wemu. Podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, przetwarzają je na podstawie 
zawartej z nami umowy – wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Czy Twoje dane będziemy przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe możemy przekazać poza Europejski Obszar Gospodarczy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane możemy prze-
kazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję decyzji lub standar-
dowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję. Możesz 
otrzymać kopię dokumentu regulującego przetwarzanie Twoich danych poza Eu-
ropejskim Obszarem Gospodarczym lub informację o miejscu jego udostępnienia.

Jakie prawa Ci przysługują
Przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych; ich sprostowania; 
usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-
rzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ad-
ministratora; przeniesienia danych osobowych; wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda. 
Wycofanie zgody nie wpływa jednak na przetwarzanie danych, jakie odbyło się 
przed wycofaniem Twojej zgody. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Co jeszcze warto wiedzieć
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem zawarcia 
umowy. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia umowy. Po-
danie danych osobowych w  celach marketingowych lub badania satysfakcji jest 
dobrowolne.


