……………………………………… [miejscowość, data]

Użytkownik:

………………………………………………………………………………
[nazwa podmiotu]

………………………………………………………………………………
[adres siedziby]

………………………………………………………………………………
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………
[imię i nazwisko]

PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA UŻYTKOWNIKA W PORTALU
INTERNETOWYM UFG

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………… , działając
[imię i nazwisko wystawiającego pełnomocnictwo]

w imieniu …………………………………………………… z siedzibą w …………………………………………………....
[nazwa podmiotu] [adres]

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… –
Użytkownika Portalu Internetowego UFG [dalej jako „Użytkownik”], niniejszym udzielam
pełnomocnictwa Panu/Pani …..…………………………………………………………, zamieszkałemu/ej
nazwisko]

[imię i

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………….,
[adres]

legitymującemu/ej się dowodem osobistym …………………………….. do podejmowania w
numer]

[seria i

imieniu Użytkownika przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym za pośrednictwem
Portalu Internetowego UFG wszelkich czynności przewidzianych do podejmowania we
wskazanym Portalu.

……..…………..…………………………………………
[podpis wystawiającego pełnomocnictwo]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocnika
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 9/11 (01-231 Warszawa) – dalej „UFG”.

Przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie przesłanki prawnie
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na
zapewnieniu
Pana/Pani
mocodawcy
możliwości
upoważnienia
pełnomocnika
do
reprezentowania go przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym za pośrednictwem
Portalu Internetowego UFG, w tym do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych
we wskazanym Portalu.
Podanie danych w formularzu pełnomocnictwa jest dobrowolne, ale niezbędne do
prawidłowego umocowania pełnomocnika. Brak podania danych osobowych uniemożliwi
reprezentowanie użytkownika w ramach Portalu UFG.

Źródłem Pana/Pani danych osobowych jest Pana/Pani mocodawca. W zakresie udzielonego
pełnomocnictwa UFG otrzymuje następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko,
adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej i organy
wykonujące zadania publiczne, jak również inne uprawnione podmioty. Dodatkowo,
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wspomagającym
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w jego procesach biznesowych (np. podmioty
świadczące usługi wsparcia technicznego, usługi archiwizacji dokumentów, usługi pocztowe).
Dane osobowe związane ze sprawą prowadzoną przed UFG są przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania (np. przez okres udzielonego pełnomocnictwa,
okres założenia konta użytkownika) lub okres wskazany w przepisach prawa (np. przez
okres przedawnienia roszczeń).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani: prawo dostępu do
danych, które Państwa dotyczą, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.

W przypadkach, gdy UFG przetwarza Pana/Pani dane osobowe na przesłance prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia
sprzeciwu.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie
przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W dowolnym momencie może również Pan/Pani skontaktować się z naszym Inspektorem
Ochrony Danych za pomocą skrzynki mailowej: iod@ufg.pl lub pod numerem telefonu: + 48
22 53 96 195.
Więcej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdą Państwo na
stronie internetowej UFG: www.ufg.pl w sekcji „Ochrona Danych Osobowych”.

