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Informacja o ilości ubezpieczonych osób oraz wysokości składki (Korekta)
Ubezpieczyciel: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczający: Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich
REGON: 000181527
NIP: 6792025822
Adres: Kamieńskiego 49, 30-644 Kraków
Osoba reprezentująca: Andrzej Matyja

Ubezpieczony: Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich
REGON: 000181527
NIP: 6792025822
Adres: Kamieńskiego 49, 30-644 Kraków
Osoba reprezentująca: Andrzej Matyja

ID Szkoły: 208811
Okres ubezpieczenia: 01.09.2021 - 31.08.2022 

  WARIANT UBEZPIECZENIA   Składka NNW (zakładająca rozszerzenie SPORT)

Drugi 48zł

SKŁADKA UBEZPIECZENIA NNW ZAKŁADA W KAŻDYM Z WARIANTÓW ROZSZERZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ O WYCZYNOWE
UPRAWIANIE SPORTU ORAZ UCZĘSZCZANIE DO KLAS I SZKÓŁ SPORTOWYCH

1 Ogólna liczba uczniów w placówce 1011

2 Łączna liczba uczniów ubezpieczonych 899

3 Liczba uczniów opłacająca składkę 879

4 Liczba uczniów zwolnionych z opłaty składki 20

5 Liczba ubezpieczonego personelu (ubezpieczenie NNW) 0

6 Składka za ubezpieczonego 48zł

7 Składka łączna za ubezpieczenie NNW ((poz. 3 + poz.5) x poz.6) 42 192zł

8 OC placówki oświatowej NIE WYBRANO

9 OC szatni NIE WYBRANO

10 OC pracowników placówki oświatowej 50zł

11 OC dyrektora placówki oświatowej 30zł

12 Składka łączna za ubezpieczenie OC 80zł

13   SKŁADKA ŁĄCZNA NNW DO WPŁATY: 42 192zł
14   Tytuł wpłaty za polisę NNW   EDU-N005148

15   Numer konta do wpłaty za polisę NNW   82 1240 6960 7170 0012 6000 5148

16   SKŁADKA ŁĄCZNA OC DO WPŁATY: 80zł
17   Tytuł wpłaty za polisę OC   OC-F399811

18   Numer konta do wpłaty za polisę OC   85 1240 6960 7170 0014 1039 9811

Działając jako Ubezpieczający wyrażam zgodę na udostępnienie przez brokera WDB S.A. z siedzibą w Wysokiej informacji dotyczącej łącznej liczby uczniów Ubezpieczającego,
objętych zawartym przez Ubezpieczającego ubezpieczeniem NNW, z tytułu ubezpieczenia których została uiszczona składka, spółce Librus Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. (KRS 0000630561) z siedzibą w Katowicach i jej dalsze przetwarzanie na potrzeby związane z dostępem i obsługą modułu Bezpieczny Uczeń.

  

_______________________________
Podpis oraz pieczęć szkoły
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ANALIZA POTRZEB KLIENTA

Analiza potrzeb klienta jest realizowana dla WDB S.A. z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka gmina Kobierzyce 
woj. dolnośląskie, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocław - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000357261, NIP: 8971734766; Zezwolenie na wykonywanie 
działalności brokerskiej nr 1490/2007, Nr w Rejestrze Brokerów Ubezpieczeniowych: 00001369/U (dalej zwanego „Brokerem” lub 
„Spółką”). 

Działając w imieniu Ubezpieczającego niniejszym upoważniam Brokera do ujawniania faktu przeprowadzenia 
analizy potrzeb Ubezpieczającego (zwanej dalej: „Analizą”) wobec innych dystrybutorów ubezpieczeń,                  
w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, występujących w procesie zawierania umów ubezpieczenia 
przez Ubezpieczającego za pośrednictwem Brokera oraz ujawniania wspomnianym dystrybutorom treści 
udzielonych informacji i uzupełnionej przez Ubezpieczającego Analizy. 

Pełna nazwa, lub pieczęć 
Ubezpieczającego (Szkoły)

Miejscowość, data wypełnienia ankiety, 
podpis osoby reprezentującej 

Ubezpieczającego (Szkołę)

Prosimy o wybór odpowiedzi poprzez zaznaczenie kwadratu przy wybranej opcji (np. stawiając znak „x”):

1. Jaki poziom składki rocznej w ubezpieczeniu NNW SZKOLNYM będzie akceptowalny przez rodziców? 
Prosimy zaznaczyć jedną odpowiedz: 
 
                                                                       

 

2. Które z poniższych świadczeń stanowi kluczowe kryterium przy wyborze oferty NNW SZKOLNEGO dla szkoły? 
Prosimy zaznaczyć jedną odpowiedz: 

                                            

 

3. Który z poniższych zapisów stanowi kluczowe kryterium przy wyborze oferty NNW SZKOLNEGO dla szkoły? 
Prosimy zaznaczyć jedną odpowiedz: 

4. Czy w ramach oferty NNW SZKOLNEGO jesteście Państwo zainteresowani ubezpieczeniem odpowiedzialności 
cywilnej pracowników/dyrektora oraz odpowiedzialności cywilnej szkoły? 

5. Czy w ramach programu NNW SZKOLNEGO, jesteście Państwo zainteresowani możliwością wpłat 
indywidualnych przez rodziców? 

zgon ubezpieczonego  
w wyniku NW 

leczenie szpitalne  
w wyniku choroby/NW 

trwały uszczerbek na zdrowiu 
(m.in.: złamania, zwichnięcia, 
skręcenia itp.)

45,00 zł – 55,00 zł 55,00 zł – 65,00 zł 65,00 zł - 85,00 zł

tak nie

tak nie

obszar obowiązywania 
ochrony

min. okres pobytu w szpitalu 
niezbędny do otrzymania 
świadczenia

rozszerzenie o wyczynowe 
uprawianie sportu*

* Wyczynowe uprawienie sportu to uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych polegające na uczestniczeniu 
w treningach, obozach, zawodach sportowych itp.
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WDB S.A.   
ul. Fiołkowa 3 
52-200 Wysoka 

T: 71 341 87 57 
F: 71 341 87 57 wew. 199 

biuro@wdbsa.pl 
www.wdbsa.pl 

NIP 8971734766 | REGON 020585812 | KRS 0000357261                                  
SR dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy  
Kapitał zakładowy: 2 035 000 PLN (opłacony w całości) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW I KLIENTÓW WDB S.A. 
A TAKŻE ICH PRZEDSTAWICIELI I REPREZENTANTÓW  

 

Szanowni Państwo,  
 
w związku ze współpracą prowadzoną z WDB Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, Państwa dane osobowe zostały 
nam przekazane. Do przekazania danych osobowych doszło z uwagi na fakt, że: 
1) pozostają Państwo Kontrahentem WDB S.A., lub  
2) pozostają Państwo reprezentantem Kontrahenta WDB S.A. będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjna 

nieposiadającą osobowości prawnej, lub 
3) pozostają Państwo przedstawicielem Kontrahenta WDB S.A. i są Państwo odpowiedzialni za realizację 

prowadzonej przez Strony współpracy.  
 
Poniżej znajdą Państwo informacje na temat tego w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane. 

 
1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?  

Administratorem przekazanych danych osobowych jest WDB 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 
Wysoka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000357261, NIP: 8971734766 o kapitale zakładowym w 
wysokości 2.035.000 PLN opłaconym w całości (dalej również 
jako WDB S.A. lub Administrator).  
 
Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych 
Administrator zatrudnił Inspektora Ochrony Danych (IOD), z 
którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na 
adres e – mail: rodo@wdbsa.pl  
 

2. Kto przekazał WDB S.A. moje dane osobowe?  
Pana/i dane zostały przekazane WDB S.A. przez podmiot, z 
którym Administrator nawiązał współpracę (lub przez 
Pana/Panią osobiście). WDB informuje przy tym, że pozyskuje 
tylko te dane osobowe, bez których nawiązanie współpracy 
(lub jej realizacja) nie byłoby możliwe. Przekazane dane 
osobowe obejmują co do zasady: imię i nazwisko, względnie 
funkcję w reprezentowanym podmiocie, e-mail, nr telefonu.  
 
Nieprzekazanie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji 
współpracy spowodowałoby, że nie byłoby możliwe jej 
skuteczne nawiązanie z Panem/nią lub podmiotem przez 
Pana/Panią reprezentowanym, albo jej wykonanie (jeżeli 
pozostaje Pan/Pani osobą odpowiedzialną w ty m zakresie).  
 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są moje dane 
osobowe?  
Pana/i dane osobowe zawsze przetwarzane są przez WDB S.A. 
w oparciu o co najmniej jedną niezbędną podstawę prawną.  
 
Podstawowym celem, dla którego przetwarzane są Pana/i 
dane osobowe jest to, że służą one do zawarcia lub realizacji 
prowadzonej przez Strony współpracy (np. umowy).    
 
W ograniczonym zakresie przetwarzanie Pana/i danych 
osobowych może wynikać z obowiązków prawnych 
nałożonych na WDB S.A. i związanych z koniecznością np. 
udokumentowania zawieranych umów do celów 

podatkowych.  
 
Pana/i dane osobowe mogą być wreszcie przetwarzane przez 
WDB S.A. w oparciu o prawnie uzasadnione interesy 
Administratora. Wyrażają się one np. w zabezpieczeniu i 
dochodzeniu ewentualnych roszczeń, ale też, w ograniczonym 
zakresie, podejmowaniu działań w ramach marketingu 
bezpośredniego.  
 

4. Jak długo moje dane będą przetwarzane?  
Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko tak długo, jak 
jest to niezbędne i zgodne z prawem. W tym celu przez WDB 
S.A. analizowane są stosowne przepisy prawa (dotyczące 
zarówno zobowiązań podatkowych , jak i praw Administratora 
– np. przedawnienie roszczeń). Szczegółowe informacje w tym 
zakresie przekazać może Państwu IOD WDB S.A. 
 

5. Czy moje dane osobowe będą przekazywane podmiotom 
trzecim?  
Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i 
organom, którym WDB S.A. zobowiązana lub upoważniona jest 
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.  
 
Ponadto, Pana/i dane mogą być przekazywane innym 
podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu WDB S.A., 
którym Administrator może zlecić wykonywanie pewnych 
czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 
Każdorazowo odbywać się to będzie na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 

6. Jakie prawa mi przysługują?  
Przysługują Panu/i: prawo do dostępu do treści danych i ich 
sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia 
zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało 
miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.  
 
Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób 
przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.  
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