
Inspektorat Krosno 

Deklaracja przystClpienia do umowy generalnej ubezpieczenia nr ERUFLB10770011 

Polska 
Imi~ Ubezpieczonego Nazwisko Ubezpieczonego Obywatelstwo 

Rodzaj dokumentu toisamosci: 

PESEL 

Seria i numer dokumentu 

Adres Ubezpieczonego I 

Ulica Numer domu Numer lokalu 

Kod pocztowy Mlejscowosc Poczta 

Dane kontaktowe I 

Telefon stacjonarny Telefon komorkowy E-mail 

Okres ubezpieczenia I 
ad: do: 

Wyrazam zgod~ na przystClpienie do umowy ubezpieczenla w zakresie: 

• Grupowe ubezpieczenie nast~pstw nieszcz~sliwych wypadkow . 

Skladka ICjczna miesi~czna: 3,00 zt 

Edukacja 2014 

Grupowe ubezpieczenie nastllPstw nieszczllSliwych wypadk6w 

Pracownika - zakres podstawowy 

I Wariant** I Suma ubezpieczenia I Skladka miesi~czna I 
I F I 15000,00 zl I 3,00 zl I 

Postanowienia dodatkowe: 

1. Potwierdzam, jako Ubezpieczony zostalem poinformowany, ie: 
1) Umowa ubezpieczenia nr ERUFLBI0770011 jest zawarta na czas okreslony z miesi~cznymi okresami platnosci rat skladki, 
2) okres ubezpieczenia w odnlesieniu do kaidego Ubezpieczonego w zakresie wybranych przez niego ryzyk rozpoczyna si~ od pierwszego dnia miesiCjca 

kalendarzowego nast~pujClcego po przystCjpieniu Ubezpieczonego do Umowy ubezpieczenla, 
3) okres ubezpieczenia w odniesieniu do kaidego Ubezpieczonego wynosi jeden rok i moie przedluZyc si~ automatycznle na kolejne roczne okresy ubezpieczenia 

na niezmienionych warunkach w przypadku automatycznego przedluzenia Umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres ubezpieczenia , przy czym 
Ubezpieczony moze w kaidym czasie ztoiyc rezygnacjE: z ochrony ubezpieczeniowej, 

4) w przypadku Ubezpieczonego przyst~pujClcego do Umowy ubezpleczenia w trakcle trwania Umowy, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si~ od pierwszego 
dnia miesiCjca kalendarzowego nast~pujClcego po przystctpieniu Ubezpieczonego do Umowy ubezpieczenia i trwa do konca danego rocznego okresu 
ubezpieczenia. 

2. Upowainiam zaklad pracy do potrClcania z wynagrodzenia za praCE:, z zasilku na wypadek choroby lub macierzynstwa, lub z innych wyplat kwoty odpowiadajClcej 
wysokosci raty skladki ubezpieczeniowej tytulem zwrotu kosztow ubezpieczenia poniesionych przez UbezpieczajCjcego. 

3. Przyjmuj~ do wiadomoSci, ie dokonanie przez UbezpieczajClcego wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia powoduje wygasni~cie ochrony ubezpieczeniowej z 
ostatnim dniem okresu rozliczeniowego Umowy ubezpleczenia, za ktory zap/acono rat~ skladki. 

4. Przyjmuj~ do wiadomosci, ie zgloszenie Ubezpieczajijcemu rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej powoduJe wygasni~cie ochrony ubezpieczeniowej z ostatnim 
dniem okresu rozliczeniowego, za ktory zap/acono rat~ skladki. 

5. Przyjmuj~ do wiadomosci, ie rezygnacJa z ubezpieczenia nast~pstw nieszczE:sliwych wypadkow pracownika jest rownoznaczna z rezygnacjCl z ubezpieczenia 

Powszechny Zaktad Ubezpieczen na iycie Sp6Ika Akcyjna, Sijd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60'56, 
kapitat zakladowy: 295 000000 zl wplacony w calosci, al. Jana Pawla II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, Infolinia: 801 102 102 (oplata zgodna z taryf'l operatora) 1/2 
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zg/oszonych przeze mnie czlonkow rodziny. 
6. Przyjmuj~ do wiadomosci, ze w przypadku zmiany danych osob wspo/ubezpieczonych, zobowlClzany/a jestem do zloienia deklaracji rezygnacji i ponownego 

przystctpienla do Umowy. 
7. Potwierdzam, ii przed podpisaniem niniejszej Deklaracji przyst.1!pienia do ubezpieczenia, zapoznalem si~, przyj"lem do wiadomosci 

i otrzymalem tresc: 
I} Ogolnych warunkow grupowego ubezpieczenia nast~pstw nieszcz~sllwych wypadkow ustalone uchwalct ZarzCjdu PZU SA nr UZ/I02/2013 z dnia 

29 marca 2013 r. oraz uchwalCl nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., stanowiClcych zalClcznik do Umowy generalnej ubezpieczenia nr ERUFLB10770011, 
wraz z uzgodnionymi postanowleniami odmiennymi do tych OWU. 

I I I 
~D-at~a--------------------------------~ ~p-od7p~iS~U~be-Z-P~iecz--o-n-e-g-o--------------------~ 

Na podstawie art.S1S kodeksu cywilnego podanie informacji wymaganych do zawarcia umowy ubezpieczenia jest obowi"zkowe 

1. Oswiadczam, ie zapoznaiam/em sl~ z informacjCj 0 przetwarzaniu moich danych osobowych, zawartCj w dostarczonym mi dokumencle Informacja Admlnlstratora 
da nych osobowych. 

2. 0 Wyraiam zgod~ na udost~pnienie przez PZU SA mOich danych osobowych podmiotom z grupy PZU, tj. PZU lycie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA , PZU Pornoc 
SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO, Link4 TU SA , PEKAO SA, Alior Bank SA w ich wlasnych celach rnarketingowych, obejrnujClcych profilowanie zrnierzajClce do 
okreslenia preferencji lub potrzeb w zakresie produkt6w ubezpieczeniowych i innych produktow finansowych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty. 

W zakresie, w jaklm podstawCj przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgod~ moina odwolac w kaidyrn czasie 
w oddziale lub wysylajClc e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU, ul. Post~pu ISa, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnosc 
z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniern. 

PEt.NA INFORMAClA 0 SPOt.KACH 

SkrOcona nazwa s Otki 

PZU SA 

PZU lycie SA 

PTE PZU SA 

TFI PZU SA 

PZU Pomoc SA 

PZU Zdrowie SA 

PZU CO 

Link4 TU SA 

PEKAO SA 

Alior Bank SA 

Petna nazwa s 6tki 
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Sp6ika Akcyjna 

Powszechny Zaklad Ubezpieczen na lycie Sp61ka 
Akcyjna 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spolka 
Akcyjna 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spo/ka 
Akcyjna 

PZU Pomoc Spolka Akcyjna 

PZU Zdrowie Spolka Akcyjna 

PZU Centrum Operacji Spolka Akcyjna 

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczen Sp61ka Akcyjna 

Bank Polska Kasa Opieki Sp61ka Akcyjna 

Alior Bank Sp6ika Akcyjna 

I II 
~D~a~ta--------------------------------~ =po-d7p~is~U~be-z-p7ie-c-zo-n-e-g-o--------------------~ 

( 801102102 pzu.pl 

Adres 

al. Jana Paw/a II 24, 00-133 Warszawa 

al. Jana Paw/a II 24, 00-133 Warszawa 

al. Jana Pawla II 24, 00-133 Warszawa 

al. Jana Pawla II 24, 00-133 Warszawa 

al. Jana Paw/a II 24, 00-133 Warszawa 

ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa 

ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa 

ul. Post~pu 15, 02-676 Warszawa 

ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa 

ul. lopuszanska 380, 02-232 Warszawa 
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INFORMACJA ADMINISTRATORA DANVCH OSOBOWVCH 
DLA KLiENTA 

ADMINISTRATOR 
I DANE KO!llTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 
IINSPEKTORAOCHRONY 
DANYCH 

-----
OBOWU\ZEK PODANIA 
DANYCH 

ZAKRES I ZRODtO 
DANYCH 

PRZETWARZANIE DANYCH 
Administrator moze 
przetwarzac Pani/Pana 
danewcelu: 

INFORMACJAADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 
DLA UBEZPIECZAJf\CEGO I IN FORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

DLA UBEZPIECZONEGO 

Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzib~ w Warszawie, przy al. Jana Pawta 1124, 00-133 Warszawa. 
Kontakt z administratorem jest mozliwy za posrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu .pllub pisemnie na wyzej wskazany 
adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moie Pani/Pan kontaktowac siCl 
z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt moze siCl odbyc drog,! elektroniczn~ na adres 
e-mailIODpzu@pzu.pllubpisemnienaadresPZUSA.IOD.at. Jana Pawla 1124,00-133 Warszawa. 

Podanie danych osobowych w zwi,!zku z zawieranq umowq jest 
konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia 
oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego - bez 
podania danych osobowych niejest mozliwe zawarcie umowy 
ubezpieczenia. 
Podan ie da nych osobowych w celach marketingowych jest 
dobrowolne. 

• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia - podstaw<'! 
prawn'l przetwarzania jest niezbCldnosc do zawarcia 
i wykonywania umowy, 

• oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposob zautomatyzowany 
w ramach profilowania klientow przed zawarciem umowy 
- podstawq prawn'l przetwarzania jest niezbCldnosc do 
wype!nienia obowi'lzku prawn ego ci,!iijcego na administratorze 
wynikaj<,!cego z przepisow 0 dzialalnosci ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej, 

• marketingu bezposredniego produktow i uslug wlasnych 
administratora, obejmujqcego profilowanie w celu 
dostosowania przesyianych tresci marketingowych - podstaw,! 
prawn'! przetwarzania jest niezb~dnosc do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym 
interesem administratorajest dostarczanie klientom informacji 
o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach 
finansowych oferowanych przez PZU SA; w przypadku 
wyraienia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w celach marketingowych w przypadku nieposiadania 
ubezpieczenia w PZU SA, tj. w przypadku niezawarcia umowy 
ubezpieczenia lub po rozwiijzaniu umowy ubezpieczenia, 
zgoda ta bCldzie podstawij prawn'! dla przetwarzania danych 
osobowych; do celow marketingu wykorzystywane bCldij 
podane dane kontaktowe, dane kontaktowe pozyskane 
w przyszlosci oraz dane dotyczqce posiadanych produktow, 

• ewentualnie w celu dochodzenia roszczen lub obrony przed 
roszczeniami zwiijzanymi z zawart'! z Pani'l/Panem umowij 
ubezpieczenia - podstaw,! prawnij przetwarzania jest 
niezbCldnosc do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
administratora; uzasadnionym interesem administratora 
jest moiliwosc dochodzenia przez niego roszczen oraz 
obrony przed roszczeniami wynikajijcymi z zawartej umowy 
ubezpieczenia, 

• reasekuracji ryzyk - podstaw,! prawnij przetwarzania jest 
niezbCldnosc do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
administratora; uzasadnionym interesem administratorajest 
zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego zwiqzanego z umowij 
zawartij z Paniij/Panem, 

• wypelniania przez administratora obowi,!zkow dotycz'!cych 
przechowywania dowodow ksiElgowych dotycz,!cych 
umow ubezpieczenia - podstaw'! prawn'! przetwarzania 
jest niezbCldnosc do wype!nienia obowi,!zku prawnego 
ciijzijcego na administratorze wynikajijcego z przepisow 
o rachunkowosci, 

---

I Administrator otrzymal Pani/Pana dane od Ubezpieczajqcego 
w zwiqzku z objClciem Pani/Pana ochronq ubezpieczeniowij. 
Pani/Pana dane zostaly przekazane administratorowi w zakresie: 
danych identyfikacyjnych. danych adresowych. 

--'-----

• oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposob zautomatyzowany 
w ramach profilowania przed objc:ciem ubezpieczeniem 
- podstaw'l prawnij przetwarzania jest niezbCldn05c do 
wype!nienia obowiqzku prawnego ciqzqcego na administratorze 
wynikajqcego z przepisow 0 dzialalnosci ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej, 

• marketingu bezposredniego produktow i uslug wiasnych 
administratora, obejmujijcego profilowanie w celu 
dostosowania przesylanych tresci marketingowych - podstawij 
prawn'! przetwarzaniajest niezb~dnosc do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym 
interesem administratora jestdostarczanie klientom informacji 
o produktach ubezpieczeniowych i innych produktach 
finansowych oferowanych przez PZU SA; do celow marketingu 
wykorzystywane bCldq otrzymane dane kontaktowe. dane 
kontaktowe pozyskane w przyszlosci oraz dane dotyczqce 
posiadanych produktow, 

• ewentualnie w celu dochodzenia roszczen lub obrony przed 
roszczeniami zwiqzanymi z umowil ubezpieczenia - podstaw,! 
prawnq przetwarzania jest niezbCldnosc do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym 
interesem administratora jest mozliwosc dochodzenia przez 
niego roszczen oraz obrony przed roszczeniami wynikajijcymi 
z zawartej umowy ubezpieczenia, 

• reasekuracji ryzyk - podstaw'l prawnq przetwarzania jest 
niezbCldnosc do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
administratora; uzasadnionym interesem administratora 
jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego zwiijzanego 
zobjClciem Pani/Pana ochron,! ubezpieczeniowil, 

• wype!niania przez administratora obowi,!zkow dotyCZilcych 
przechowywania dowodow ksiClgOwych dotycz,!cych umow 
ubezpieczenia - podstawij prawnq przetwarzaniajest 
niezb~dnosc do wype!nienia obowi'lzku prawnego ci,!zijcego 
na administratorze wynikajilcego z przepisow 0 rachunkowosci, 

• ustalania wysokosci skladek ubezpieczeniowych, skladek 
reasekuracyjnych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 
dla celow wyplacalnosci i rezerw techniczno
ubezpieczeniowych dla celow rachunkowosci - podstawil 
prawn'! przetwarzaniajest niezbCldnosc do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym 
interesem administratora jest ustalanie skladek w wysokosci, 
ktora zapewnia co najmniej wykonanie wszystkich zobowi'!zan 
z umow ubezpieczenia i pokrycie kosztow wykonywania 
dzialalnosci ubezpieczeniowej zakladu ubezpieczen, 

Powszechny Zaktad Ubezpieczen Spotka Akcyjna, Sijd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, 
kapitalzakladowy: 86 352 300,00 zt wplacony w catosci, al. Jana Pawla 1124, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801102 102 (oplata zgodna z taryfij operatora) 



PRZETWARZANIE DANVCH I-ustalania wysokosci skladek ubezpieczeniowych, skladek 
Administrator moie reasekuracyjnych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

_ podejmowania ewentualnych czynnosci w zwiqzku 
z przeciwdziataniem wyptacaniu nienaleinych swiadczen 
lub odszkodowan - podstawq prawnq przetwarzania jest 
niezbEldnose do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
administratora; uzasadnionym interesem administratora 
jest moiliwosc przeciwdzialania wyplacaniu nienaleinych 
swiadczeri lub odszkodowan. 

przetwarzae Pani/Pana dla celow wyptacalnosci i rezerw techniczno-
dane w celu: ubezpieczeniowych dla celow rachunkowosci - podstawq 

prawnij przetwarzaniajest niezb'ldnose do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym 
interesem administratora jest ustalanie skladek w wysokosci, 
ktora zapewnia co najmniej wykonanie wszystkich zobowiqzan 
z umow ubezpieczenia i pokrycie kosztow wykonywania 
dzialalnosci ubezpieczeniowej zakladu ubezpieczen, 

Decyzje dotyczqce wysokosci skladki ubezpieczeniowej bEldij 
podejmowane automatycznie tj. bez udzialu cztowieka, na 
podstawie Pani/Pana danych niezbt:dnych do dokonania 
oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela 

OKRES 
PRZECHOWVWANIA 
DANVCH 

PRZEKAZVWANIE DANVCH 

PANI/PANA PRAWA 

- podejmowania ewentualnych czynnosci w zwiqzku 
z przeciwdzialaniem wyplacaniu nienaleinych swiadczeri 
lub odszkodowan - podstaw'l prawnq przetwarzania jest 
niezb'ldnose do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
administratora; uzasadnionym interesem administratora 
jest moiliwose przeciwdzialania wyplacaniu nienaleinych 
swiadczen lub odszkodowan. 

Decyzje dotycz,!ce wysokosci skladki ubezpieczeniowej bt:d,! 
podejmowane automatycznie tj. bez udzialu czlowieka, na 
podstawie Pani/Pana danych niezblldnych do dokonania 
oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela 
w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. Decyzje 
bt:d,! oparte 0 profilowanie, tj. automatycznq ocen'l 
ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Pani,!/Panem 
umowy ubezpieczenia. W zwi,!zku ze zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji dotycz<jcej wysokosci skladki 
ubezpieczeniowej, rna PanijPan prawo do zakwestionowania 
tej decyzji, prawo do wyraienia wlasnego stanowiska oraz 
wyst,!pienia 0 ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy 
i podjllcie decyzji przez pracownika. 

w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. Decyzje 
blld'l oparte 0 profilowanie, tj. automatycznq ocent: 
ryzyka ubezpieczeniowego objllcia Pani/Pana ochronq 
ubezpieczeniow'l. W zwi'lzku ze zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji dotyczqcej wysokosci skladki 
ubezpieczeniowej, rna Pani/Pan prawo do zakwestionowania 
tej decyzji, prawo do wyraienia wlasnego stanowiska oraz 
wystqpienia 0 ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy 
i podjllcie decyzji przez pracownika. 

Pani/Pana dane osobowe b'ld,! przechowywane do momentu przedawnienia roszczeri z tytulu umowy ubezpieczenia lub 
do momentu wygasniElcia obowi,!zku przechowywania danych wynikaj,!cego z przepisow prawa, w szczegolnosci obowiqzku 
przechowywania dokument6w ksi'lgowych dotyczqcych umowy ubezpieczenia, a takie do momentu wygasni'lcia uprawnienia 
do przetwarzania danych w celach ustalania na ich podstawie wysokosci sktadek ubezpieczeniowych,skladek reasekuracyjnych 
oraz rezerwtechniczno-ubezpieczeniowych dla cel6wwyptacalnosci i rezerwtechniczno-ubezpieczeniowych dla celow rachunkowosci. 
Administrator przestanie wczesniej przetwarzae dane wykorzystywane do cel6w marketingu bezposredniego, obejmujqcego 
profilowanie,jeieli zglosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. 
W zakresie, w jakim podstawq przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe bt:dq przetwarzane do czasu jej wycofania. 

Pani/Pana dane osobowe mog,! bye udostllpnione podmiotom i organom upowainionym do przetwarzania tych danych 
na podstawie przepisow prawa. 
Pani/Pana dane osobowe mog,! bye udostt:pnione zakladom reasekuracji, a takie mog,! bye przekazywane innym spolkom 
z Grupy PZU, jesli wyrazila Pani/Pan zgodt: na takie przekazanie. 
Pani/Pana dane osobowe mog,! bye przekazywane podmiotom przetwarzajijcym dane osobowe na zlecenie administratora: 
dostawcom uslug IT, podmiotom przetwarzaj'!cym dane w celu windykacji naleinosci, agencjom marketingowym, czy tei agentom 
ubezpieczeniowym, przy czym takie podmioty przetwarzajq dane na podstawie umowy z administratorem i wylqcznie zgodnie 
z poleceniami administratora. 
Pani/Pana dane osobowe mog,! bye udostllpnione podmiotom w panstwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w zwiqzku 
z realizacjq umowy ubezpieczenia komunikacyjnego albo turystycznego. 

Przysluguje Pani/panu prawo dostt:pu do swoich danych osobowych oraz prawo i'ldania ich sprostowania, ich usunit:cia 
lub ograniczenia ich przetwarzania. 
Przysluguje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uiywanym formacie nadajqcym sill do odczytu maszynowego. Moie Pani/Pan 
przeslae te dane innemu administratorowi. 
W zakresie, w jakim podstaw<j przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeslanka prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
W szczeg6lnosci przysluguje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezposredniego 
w tym profilowania. 
W zakresie, w jakim podstawq przetwarzania Pani/Pana danych osobowychjest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. 
Zgodt: moina odwolac w kaidym czasie w oddziale lub wysytaj'lc e-mail na adres kontakt@pzu.plalbo pismo na adres PZU, 
ul. Postt:Pu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnose z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 
W celu skorzystania z powyzszych praw naleiy skontaktowae si~ z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystajijc 
ze wskazanych wyiej danych kontaktowych. 
Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzt:du 
Ochrony Danych Osobowych. 
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