Dot. umowy leasingu/pożyczki nr […………………..…]
Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, że wkrótce upływa termin odnowienia ochrony ubezpieczeniowej dla przedmiotu o numerze
rejestracyjnym : [………………….]
Jednocześnie informujemy, iż w grupie Alior Leasing utworzona została spółka Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. (dalej:
SU), która posiada
w swojej ofercie ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe renomowanych towarzystw
ubezpieczeniowych. Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą ubezpieczenia proszę o zaznaczenie poniższych zgód (☒):

Poinformowany o prawie do odwołania poniższych zgód w każdym czasie, oraz o tym, że ich odwołanie pozostanie bez
wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu odwołania zgody, oświadczam że:
a) Wyrażam zgodę na przekazanie przez Alior Leasing sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: AL) jako
administratora moich danych osobowych znajdujących się w zbiorach AL w postaci danych osobowych, danych
teleadresowych oraz ich przetwarzanie w celach marketingowych obejmujących profilowanie przez:
agenta ubezpieczeniowego - Serwis ubezpieczeniowy sp. z o.o. o numerze KRS: 646878 (dalej: SU)
☐ TAK ☐NIE
oraz Alior Bank S.A. (dalej: AB).
☐ TAK ☐NIE
b) Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail [____________________] lub w formie
wiadomości sms wysłanych na numer [_________________________] informacji handlowych w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzących od:
AL ☐ TAK ☐NIE
AB ☐ TAK ☐NIE
SU ☐ TAK ☐NIE
c) Wyrażam zgodę na używanie przez: AL ☐ TAK ☐NIE
AB ☐ TAK ☐NIE SU ☐ TAK ☐NIE telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem
i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

Imię i nazwisko:
...................................................................................................................................................................
Pieczęcie i podpisy:
............................................................................................................................................................................................
Podpisano dnia : ……………………………
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