ΕΝΣΤΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑ
ΣΗΡΗΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΣΟΤ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ημερομθνία: ….…………………….

Ο κάτωκι υπογράφων …………………………………………………………………………...................................................................................................
με ΑΦΜ ………………………………….καλοφμενοσ ςτθ ςυνζχεια «Τποκείμενο των δεδομζνων», ςφμφωνα με το άρκρο 6.1α του Κανονιςμοφ
ΕΕ 2016/679 (GDPR), δθλϊνω ρητά και χωρίσ επιφφλαξη, ότι αφοφ ενθμερϊκθκα επαρκϊσ με απλό, ςαφι και κατανοθτό τρόπο
ςχετικά με τθν τιρθςθ και επεξεργαςία των προςωπικϊν μου δεδομζνων από τθν «GRAND COVER ΜΕΙΣΕ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Α.Ε.»
καλοφμενθ ςτθ ςυνζχεια «Εταιρία» δίνω με τθν παροφςα τθ ςυγκατάκεςι μου για τουσ ακόλουκουσ ςκοποφσ:
1.

Πλθροφόρθςθ, προϊκθςθ και εμπορικι επικοινωνία προϊόντων και υπθρεςιϊν τισ οποίεσ ενδιαφζρομαι να λάβω ι ζχω ιδθ
λάβει από εςάσ ακόμθ και με αυτοματοποιθμζνα μζςα όπωσ π.χ. μζςω τθλεφϊνου, SMS, MMS, FAX, θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου και διαδικτφου.

 Συναινϊ
2.

Προϊκθςθ των προςωπικϊν μου δεδομζνων ςε τρίτουσ ι ομάδεσ τρίτων όπωσ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ, Μεςίτεσ Αςφαλειϊν,
εταιρίεσ Οδικισ Βοικειασ, Νομικισ Προςταςίασ, Πραγματογνϊμονεσ – Εκτιμθτζσ – Αναλυτζσ Ατυχθμάτων με ςκοπό τθν
εκτζλεςθ ςυμβάςεων αςφάλιςθσ, τθν διευκόλυνςθ ςχετικϊν διαδικαςιϊν όπωσ π.χ. τθν διαδικαςία αποηθμίωςθσ μετά από
ατφχθμα.

 Συναινϊ
3.

 Δεν Συναινϊ

Τθ διαμόρφωςθ προφίλ και με θλεκτρονικά μζςα ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά και τισ καταναλωτικζσ μου ςυνικειεσ με ςκοπό
τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου εξειδικευμζνθσ εξυπθρζτθςθσ, εξαςφαλίηοντασ τθν αμεςότθτα και τθν ποιότθτα ςτθ διαχείριςθ
των αιτθμάτων μου κακϊσ και τθν αποςτολι ερωτθματολογίων ικανοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ
«Εταιρίασ».

 Συναινϊ
5.

 Δεν Συναινϊ

Τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ, τθν ταυτοποίθςι, και τθν ζνταξι μου ςε μία ομοιογενι κατθγορία κινδφνων, τθν εκτίμθςθ του
κινδφνου που θ «Εταιρία» καλείται να αναλάβει ι ζχει αναλάβει, τθ λιψθ απόφαςθσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ αςφάλιςθσ και
τον υπολογιςμό του αςφαλίςτρου. Στο πλαίςιο τθσ εκτίμθςθσ κινδφνου, ενδζχεται να γίνει χριςθ αυτοματοποιθμζνων μζςων ι
και μεκόδων για τθ λιψθ απόφαςθσ ςτο ςτάδιο τθσ ανάλθψθσ του κινδφνου.

 Συναινϊ
4.

 Δεν Συναινϊ

 Δεν Συναινϊ

Τθν καταχϊρθςθ και τιρθςθ των προςωπικϊν μου δεδομζνων ςτισ θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ τθσ «Εταιρίασ» κακϊσ και των
αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων που καταρτίςκθκαν για λογαριαςμό μου με πρόςβαςθ αποκλειςτικά από τουσ υπεφκυνουσ τθσ
«Εταιρίασ» και κατά περίπτωςθ του εκάςτοτε ςυνεργάτθ-αςφαλιςτικοφ διαμεςολαβθτι.

 Συναινϊ

 Δεν Συναινϊ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ
Ο κάτωκι υπογράφων ……………………………………………….……………………………………………………………………….....................................................
με ΑΦΜ …………………………………. ςφμφωνα με το άρκρο 9.2α του Κανονιςμοφ ΕΕ 2016/679 (GDPR), ζχοντασ διαβάςει τθ διλωςθ
Προςταςίασ Απορριτου παρζχω ρητά και χωρίσ επιφφλαξη τη ςυγκατάθεςή μου για τθν τιρθςθ και επεξεργαςία των ειδικϊν
κατθγορίων δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα (ευαίςκθτα δεδομζνα) για το ςκοπό τθσ αςφαλιςτικισ διαμεςολάβθςθσ.

 Συναινϊ

 Δεν Συναινϊ

Επιςημαίνεται ότι άρνηςη ή ανάκληςη τησ ςχετικήσ ςυναίνεςησ, ενδζχεται να καθιςτά αδφνατη την εκτζλεςη τησ αςφαλιςτικήσ
ςφμβαςησ. Επιςημαίνεται ότι η ςυναίνεςη θεωρείται αποδεκτή μόνο όταν δηλωθεί θετικά  ςτο πεδίο «Συναινώ». Αρνητικζσ
θεωροφνται η επιλογή «Δεν Συναινώ» και η ΜΗ επιλογή

Σο Τποκείμενο των δεδομζνων
(υπογραφή)

 Η Πολιτική Απορρήτου βρίσκεται αναρτημένη στο www.grandcover.gr

