
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
SZKODY KOMUNIKACYJNEJ

NAZWA LEASINGU I NUMER UMOWY

NAZWA TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO

RODZAJ SZKODY

MIEJSCE POSTOJU POJAZDU

Z JAKIEJ POLISY ZOSTAŁA ZGŁOSZONA SZKODA

DANE ODBIORCY ODSZKODOWANIA/NAZWA SERWISU NAPRAWCZEGO

MARKA POJAZDU NR REJESTRACYJNY

DATA ZAISTNIENIA SZKODY DATA ZGŁOSZENIA SZKODY

NR SZKODY SZACUNKOWA/KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ SZKODY

DANE UŻYTKOWNIKA

USZKODZENIA

Data Czytelny podpis zgłaszającego szkodę Tel. kontaktowy

Wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Omega Truck Center Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000313750. Pełne informacje dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce
„Polityka Prywatności” https://volvo-serwis.com.pl/polityka-prywatnosci/

W związku z zaistniałą szkodą komunikacyjną, niezbędne jest podanie Twoich danych osobowych w zakresie wskazanym w odpowiednich częściach niniejszego formularza, w szczególności: imię i nazwisko, dane 
identyfikacyjne, numer telefonu oraz adres e-mail.

Ponadto na podstawie Twojej zgody chcielibyśmy informować Cię na bieżąco o podejmowanych przez nas działaniach, innowacyjnych rozwiązaniach, nowościach, promocjach, a także ofertach specjalnych (cele 
marketingowe).

1. przekazanie Twoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu do powiązanych z nami firm z GRUPY OMEGA PILZNO ** (dalej w skrócie zwaną „GOP”), oraz przetwarzanie 
tych danych przez firmy z GOP w celu otrzymywania informacji marketingowych;
2. otrzymywanie od firm z GOP informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mailem, SMSem, telefonicznie) z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 
(np. komputer, laptop, tablet, smartfon, telefon) w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego oraz przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.
3. działania opisane w punktach 1 i 2 zarówno w okresie korzystania z usług firm z GOP jak również po jego zakończeniu.

** wykaz firm Grupy Omega Pilzno objętych zgodą: Omega Pilzno ITiS Godawski & Godawski Sp. z o.o. z siedziba w Pilźnie ul. Kraszewskiego 44, Omega Truck Center Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie ul. Kraszewskiego 
44, STC Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Rzecha 7, PPPKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Towarowa 12, Omega Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Pilźnie ul. Kraszewskiego 44, firma BAGORA Barbara Godawska 
z siedzibą w Pilźnie, ul. Kraszewskiego 44
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać niniejszą zgodę.

Lipiny 226B
39-220 Pilzno

+48 506 506 913
szkody@omegatrucks.pl


