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1. Przedmiotem niniejszej OFERTY UBEZPIECZENIA instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kWp w ramach Ubezpieczenia PZU 
DOM (dalej jako „Oferta”), przedstawianej Klientowi przez Unima Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa (dalej jako „UNIMA”) są warunki i zakres ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, w ramach 
Ubezpieczenia PZU DOM. 

2. Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, w ramach Ubezpieczenia PZU DOM, dotyczy instalacji 
fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp oferowanej i sprzedawanej Klientowi przez UNIMA na podstawie Umowy Sprzedaży. 

3. Umowa Ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w ramach Ubezpieczenia PZU DOM jest zawierana 
przez UNIMA w imieniu i na rzecz Klienta, co oznacza, iż Ubezpieczycielem jest PZU, Ubezpieczającym jest UNIMA, a 
Ubezpieczonym jest Klient. 

4. Umowa Ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w ramach Ubezpieczenia PZU DOM jest zawierana 
przez UNIMA w imieniu i na rzecz Klienta na okres 1 roku (12 miesięcy) – dalej jako „okres ubezpieczenia” - licząc od dnia 
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Klienta, o której mowa w ust. 5. Klient oraz UNIMA przed upływem lub po upływie 
okresu ubezpieczenia o którym mowa w zdaniu pierwszym mogą postanowić o ponownym zawarciu Umowy Ubezpieczenia 
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w ramach Ubezpieczenia PZU DOM na kolejny okres ubezpieczenia, na zasadach 
określonych w aktualnej Ofercie.

5. Warunkiem objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w 
ramach Ubezpieczenia PZU DOM jest zapłata przelewem przez Klienta na rzecz UNIMA kwoty odpowiadającej wysokości 
składki ubezpieczenia z tego tytułu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez UNIMA w terminie wskazanym w tej fakturze 
VAT oraz na rachunek bankowy UNIMA wskazany w tej fakturze VAT. 

6. Ochrona Ubezpieczeniowa Klienta rozpoczyna się od następnego dnia roboczego po dniu zapłaty przez Klienta kwoty 
odpowiadającej wysokości składki ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w 
ramach Ubezpieczenia PZU DOM. Za dzień zapłaty przez Klienta kwoty odpowiadającej wysokości składki ubezpieczenia 
UNIMA uznaje dzień zaksięgowania środków pieniężnych na koncie UNIMA tj. dzień kiedy na konto UNIMA wpłyną środki 
pieniężne z tytułu faktury VAT wystawionej przez UNIMA na rzecz Klienta (dzień uznania rachunku bankowego UNIMA). 

7. UNIMA informuje, iż Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, w ramach Ubezpieczenia PZU DOM dotyczy 
tylko i wyłącznie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, na przedmiocie „budowle” na warunkach określonych w 
niniejszej Ofercie oraz na warunkach szczególnych wskazanych na polisie ubezpieczenia. 

8. PZU odpowiada za wypadek ubezpieczeniowy na instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp będącej przedmiotem Umowy 
Sprzedaży, a za wypadek ubezpieczeniowy rozumie się niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o 
charakterze nagłym, które powstało w okresie ubezpieczenia i w wyniku którego została wyrządzona szkoda objęta zakresem 
ubezpieczenia. Zakres Ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, w ramach Ubezpieczenia PZU DOM 
obejmuje wypadki ubezpieczeniowe powstałe w wyniku zdarzeń losowych, przepięć, kradzieży i stłuczeń

9. Użyte w Ofercie pojęcia należy rozumieć według znaczenia nadanego im w niniejszym punkcie oraz Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia PZU DOM:

1) Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 
k.c., która zawiera Umowę Sprzedaży z UNIMA;

2) UNIMA - UNIMA ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Opolu, przy 
ulicy Ozimskiej 48, kod 45-368, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616076, posiadającą numer NIP: 7543062374, REGON: 161450184; 

3) OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM, które stanowią integralną część niniejszej Oferty oraz integralną część 
Umowy Ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w ramach Ubezpieczenia PZU DOM, zawieranej na 
okres jednego roku przez UNIMA z PZU w imieniu i na rzecz Klienta. 

4) PZU - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna; 
5) Umowa Sprzedaży – Umowa sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, której stronami są Klient i 

UNIMA;
6) budowla – następujące obiekty budowlane: 

a. ogrodzenie wraz z bramą oraz elementami zamontowanymi na stałe (na przykład skrzynką na listy, siłownikiem i 
napędem do bramy), 

b. nawierzchnia placów i podjazdów, 
c. szambo, przydomowa oczyszczalnia ścieków, 
d. przydomowy zbiornik na gaz płynny lub paliwa płynne, 

OFERTA UBEZPIECZENIA
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, w ramach Ubezpieczenia PZU DOM
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e. lekka konstrukcja do przechowywania mienia (na przykład szopa, domek narzędziowy, skrzynia ogrodowa, wiata), 
f. służące do dekoracji, rekreacji lub utrzymania porządku: posągi, grille murowane, fontanny, studnie, oczka wodne, 

jacuzzi, baseny murowane, pergole, altanki, śmietniki, ule, budy, kojce dla psów oraz związane z podłożem: 
wyposażenie placów zabaw, donice,

g. instalacje wraz z urządzeniami oraz osprzętem, które znajdują się poza budynkiem w obrębie posesji lub działki 
rekreacyjnej (na przykład instalacja wodna, gazowa, elektryczna, oświetleniowa, nawadniająca lub odzyskiwania (retencji) 
opadu, przyłącza, kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna, w skład której wchodzą panele fotowoltaiczne); 

7) zdarzenia losowe:

a. dym i sadza – zawiesina cząsteczek, która powstała w wyniku:
• spalania i wydobywa się z urządzeń znajdujących się w miejscu ubezpieczenia, eksploatowanych zgodnie z 

przeznaczeniem i przepisami technicznymi oraz przy sprawnym działaniu urządzeń wentylacyjnych, 
• ognia, niezależnie od miejsca jego powstania,

b. eksplozja – wybuch, który polega na wyzwoleniu się gazów, pyłów lub pary i jest wywołany ich właściwością 
rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania 
szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu i spowodowały ujście 
gazów, pyłów, pary lub cieczy. Za spowodowane eksplozją uważa się też szkody powstałe wskutek implozji, które 
polegają na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, 

c. grad – opad atmosferyczny, który składa się z bryłek lodu, 
d. huk ponaddźwiękowy – fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny, który porusza się z prędkością 

większą od prędkości dźwięku, 
e. huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/s ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

(zwany dalej „IMGW”), którego działanie wyrządza masowe szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania 
opinii IMGW wystąpienie huraganu PZU stwierdza na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich 
powstania lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 

f. lawina – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni ze zboczy górskich, 
g. ogień – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile, 
h. opad – deszcz, topniejący: śnieg, lód, grad, 
i. osuwanie się ziemi – niespowodowane działalnością ludzką zsuwanie się ziemi po skarpie lub stoku,
j. piorun – bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na przedmiot ubezpieczenia,
k. powódź – zalanie terenów wskutek:

• podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących,
• spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,
• podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych (cofka),
• deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez IMGW. W przypadku braku możliwości 

uzyskania opinii IMGW wystąpienie deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4 PZU stwierdza na 
podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim sąsiedztwie,

l. śnieg i lód – naturalny opad w postaci śniegu lub lód, który:
• swoim ciężarem bezpośrednio oddziałuje na przedmiot ubezpieczenia albo 
• pod wpływem swojego ciężaru może spowodować przewrócenie się drzew lub innych obiektów na przedmiot 

ubezpieczenia, 
m. uderzenie pojazdu – uderzenie pojazdu, jego części lub przewożonego w nim ładunku w przedmiot ubezpieczenia,
n. upadek statku powietrznego – katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub 

innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku,
o. upadek drzew lub masztów – przewrócenie się drzew, masztów, słupów energetycznych, kominów, latarni lub 

oderwanie się i upadek ich części na przedmiot ubezpieczenia,
p. trzęsienie ziemi – naturalne, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej,
q. zalanie – działanie pary, wody lub innych cieczy, na skutek:

• awarii instalacji wodnej (w tym pompy wodnej), instalacji: kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, centralnego ogrzewania,
• cofnięcia się wody lub ścieków z sieci kanalizacyjnej,
• zaprzestania prawidłowego działania urządzeń domowych, przerw w dostawie prądu, uszkodzenia akwarium lub
• łóżka wodnego,
• nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji. Obejmuje 

również zalanie spowodowane przez osoby trzecie wodą lub inną cieczą, która pochodzi spoza miejsca 
ubezpieczenia,
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10. WYŁĄCZENIA Odpowiedzialności Ubezpieczeniowej PZU (Ubezpieczyciela) w związku z zaistnieniem wypadku 
ubezpieczeniowego – czyli zdarzenia nieobjęte zakresem ubezpieczenia oraz okoliczności powodujące, iż PZU 
(Ubezpieczyciel) nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, w ramach 
Ubezpieczenia PZU DOM –  zostały określone w:

1) Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia budowli obejmuje się tylko i wyłącznie instalację fotowoltaiczną 
zamontowaną na budynku lub będącą oddzielnym obiektem zainstalowanym na posesji, za wyjątkiem instalacji która nie 
spełnia wymogu określonego w pkt 3); 

2) Przez instalację fotowoltaiczną na potrzeby tej klauzuli rozumie się panel fotowoltaiczny lub zespół paneli 
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 50 kWp wraz z urządzeniami stanowiącymi całość techniczną i użytkową, służący 
do przetwarzania energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną oraz dostarczania tej energii do instalacji 
wewnętrznej budynku lub do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej; 

1) §1 ust. 8, § 2, § 90 ust. 5, § 91, § 98 ust. 3 OWU;
2) zapisach OWU dotyczących:  

W odniesieniu do §8 ust. 1 stosuje się postanowienia odmienne do OWU. Zgodnie z ofertą ubezpieczenia UNIMA dla 
instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp, w ramach Ubezpieczenia PZU DOM.

a. Ubezpieczenie nieruchomości i mienia ruchomego tj. § 4–9, § 11–15, § 16 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3, § 94, § 96; 
b. Ubezpieczenie nieruchomości i mienia ruchomego – mienie inne niż w Rozdziale 3: § 17–20, § 21 ust. 1, § 22–24, § 25 

ust. 1, § 26–28, § 29 ust. 1, § 30–33, § 34 ust. 2, § 35–37, § 38 ust. 1, § 39–41, § 42–48, § 94, § 96;
c. Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia: § 50–53, § 54 pkt 1 i 3, § 94;

r. zapadanie się ziemi – obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych, pustych przestrzeni w 
gruncie.

8) przepięcie – nagła zmiana napięcia w instalacji elektrycznej; 
9) kradzież – zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia; 
10) kradzież z włamaniem – kradzież, której sprawca dokonał lub usiłował dokonać: 

a. po usunięciu – przy użyciu siły lub narzędzi – zabezpieczeń, pozostawiając na tych zabezpieczeniach ślady, które 
stanowią dowód użycia siły lub narzędzi,

b. po otwarciu zamków kluczem oryginalnym lub innym urządzeniem otwierającym (na przykład pilotem), które zdobył w 
wyniku kradzieży z włamaniem do innego pomieszczenia lub pojazdu albo w wyniku rozboju,

c. po pokonaniu zamka mechaniczno-elektronicznego lub elektronicznego systemu zamykania bramy, jeśli pozostały 
dowody bezprawnej obecności lub działania sprawcy (na przykład utrwalone nagranie z kamery, zabezpieczone 
przez policję inne dowody);

11. UNIMA nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczeniowej względem Klienta za zdarzenia, które wyłączone są z 
odpowiedzialności ubezpieczeniowej PZU (Ubezpieczyciela), a które zostały określone w ust. 10 pkt 1)-2). 

12. W przypadku zgody Klienta na zawarcie umowy Ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, w ramach 
Ubezpieczenia PZU DOM Klient otrzymuje Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz dokument potwierdzający zawarcie 
ubezpieczenia tj. Polisę Ubezpieczenia.

13. W związku z tym, iż Umowa Ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, w ramach Ubezpieczenia PZU 
DOM jest zawierana na cudzy rachunek (tj. na rachunek Klienta), to UNIMA (jako Ubezpieczający) przekazuje Klientowi 
(jako Ubezpieczonemu) OWU PZU przed zawarciem umowy Ubezpieczenia z PZU (jako Ubezpieczycielem) oraz przed 
rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, a jeśli to nie jest możliwe – najpóźniej w pierwszym dniu tego okresu. OWU może być 
przekazane w wersji papierowej lub – jeśli Klient (ubezpieczony) się zgodzi – na innym trwałym nośniku. UNIMA może zażądać 
od Klienta dowodu, który potwierdza przekazanie OWU Klientowi. W przypadku jeżeli Umowa Ubezpieczenia jest zawierana za 
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, OWU jest przekazywane Klientowi wraz z polisą. 

14. UNIMA informuje, iż na podstawie umowy współpracy z dnia 11.08.2021 współpracuje z Agentem Ubezpieczeniowym PZU 
S.A. Martą Świerk, prowadzącą na podstawie zawartej z PZU S.A. umowy agencyjnej działalność gospodarczą w zakresie 
ubezpieczeń pod firmą UBEZPIECZENIA Marta Świerk, ul. Główna 101, 49-330, Łosiów, NIP: 7471874475, REGON: 364290450, w 
związku z realizacją produktu ubezpieczeniowego dotyczącego ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w 
ramach Ubezpieczenia PZU DOM oferowanego niniejszą Ofertą.

15. WARUNKI SZCZEGÓLNE dotyczące ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w ramach Ubezpieczenia PZU 
DOM, które będą również zawarte na polisie ubezpieczenia, wydawanej Klientowi:
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1) wyraża zgodę na skontaktowanie się z nim upoważnionej osoby w imieniu UNIMA, w celu zawarcia umowy ubezpieczenia 
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w ramach rocznego ubezpieczenia PZU DOM; 

2) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, określonych w Umowie Sprzedaży, w celu zawarcia rocznej 
umowy ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w ramach ubezpieczenia PZU DOM;

3) przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zawarcia przez UNIMA na rzecz Klienta rocznej umowy ubezpieczenia instalacji 
fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w ramach ubezpieczenia PZU DOM, UNIMA: 

(data i czytelny podpis Klienta)

a. wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT na kwotę odpowiadającą wysokości składki za roczne ubezpieczenie, gdzie 
wysokość składki rocznej będzie liczona według wzoru 0,9% x cena zestawu fotowoltaicznego określonego w 
Umowie Sprzedaży, 

b. należność wskazana w w/w fakturze VAT płatna będzie przelewem, na rachunek bankowy UNIMA wskazany w 
fakturze z VAT, z terminem płatności 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT, 

c. faktura VAT zostanie Klientowi doręczona na jego adres wskazany w Umowie Sprzedaży 

Zapoznałem się z treścią Oferty oraz OWU stanowiącym Załącznik do Oferty:

4) Instalacja fotowoltaiczna jest ubezpieczona w wariancie Od Wszystkich Ryzyk i PZU odpowiada za szkody określone w § 5 
ust. 2 Tabeli dla pozycji budowle, zamieszczonej w OWU dla PZU DOM;

5) PZU w odniesieniu do instalacji fotowoltaicznej rozszerza ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w wyniku 
kradzieży z włamaniem oraz stłuczenia; 

6) Za stłuczenia należy rozumieć stłuczenie (rozbicie) lub pęknięcie panelu fotowoltaicznego lub paneli fotowoltaicznych 
objętych ochroną w wyniku wypadku ubezpieczeniowego; 

7) W przypadku szkód powstałych na skutek dewastacji, przepięcia, kradzieży z włamaniem lub stłuczenia ma zastosowanie 
limit odpowiedzialności wynoszący 30% sumy ubezpieczenia; 

8) PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody do wysokości 200 zł.

3) Ochroną ubezpieczeniową może być objęta tylko taka instalacja, która spełnia następujące warunki:

a. jest kompletna i gotowa do pracy, zgodnie z wymaganą dokumentacją potwierdzającą ten stan, 
b. jest wyposażona w system ochrony przeciwpożarowej i odgromowej (o ile jest wymagany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami) oraz posiada uziemienie, 
c. poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej są zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich 

wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi; 

16. W zakresie Umów Ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w ramach Ubezpieczenia PZU DOM, które 
zostaną zawarte w związku z niniejszą Ofertą, czynności agencyjne (agenta ubezpieczeniowego), wykonywać będzie agent 
ubezpieczeniowy Marta Świerk oraz Olga Chmielarz (na podstawie zawartej z UNIMA umową współpracy z dnia 11.08.2021 o 
której mowa powyżej w ust. 14), wykonujące czynności agencyjne na podstawie posiadanego pełnomocnictwa do wykonania 
tych czynności. 

17. Administratorem i dystrybutorem ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w ramach ubezpieczenia PZU 
DOM jest Marta Świerk prowadzącą na podstawie zawartej z PZU S.A. umowy agencyjnej działalność gospodarczą w zakresie 
ubezpieczeń pod firmą UBEZPIECZENIA Marta Świerk, ul. Główna 101, 49-330, Łosiów, NIP: 7471874475, REGON: 364290450. 

18. Integralną częścią Oferty są OWU PZU DOM. 
19. Po zapoznaniu się z treścią powyższej oferty oraz OWU, zrozumieniu jej zapisów i braku zastrzeżeń co do jej treści Klient 

oświadcza, iż: 



Zabezpieczenie przed wzrostem
+48 792 301 302
bok@unimaenergia.pl
www.unimaenergia.pl

+

(data i czytelny podpis Klienta)

Informacja dla Klienta dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Informacje Dotyczące Administratora 
Administratorem danych osobowych jest UNIMA ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 
siedzibą w Opolu, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000616076, NIP: 7543062374, działająca 
pod adresem 45-368 Opole, ul. Ozimska 48, tel. +48 792 301 302, adres mailowy: bok@unimaenergia.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy. Administrator przetwarza następujące dane 
osobowe: 

3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 
Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane do momentu wykonania przedmiotu umowy, a po 
upływie przez okres niezbędny do obsługi Konsumenta, w szczególności w ramach realizacji uprawnień Klienta z gwarancji i 
rękojmi za wady. 

4. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu identyfikacji Klienta oraz możliwości realizacji przedmiotu 
umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. 

6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o 
którym mowa w art. 22 ust.1 RODO. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe): 
9. Kancelaria prawna, zewnętrzne biuro rachunkowe, przedstawiciele handlowi, Firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, Poczta 

Polska, banki, podmioty świadczące usługi płatności przez SMS, internetowe systemy płatności, podmioty świadczący usługi 
techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów 
internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe). 

a. Nazwisko i imię Klienta,
b. Adres e-mail Klienta,
c. Adres zamieszkania Klienta,
d. PESEL Klienta,
e. Numer dowodu osobistego Klienta,
f. Numer telefonu Klienta.

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza 
dane oraz informacji o zakresie przetwarzanych danych,

b. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c. prawo żądania od Administratora usunięcia danych, jeśli nie są przetwarzane zgodnie z celem,
d. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu produktów i usług własnych,
f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
Prawa wymienione w pkt. a-f powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1


