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Wojewódzki lnspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Ul. Piłsudskiego 15-17

50-044 Wrocław
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Reprezentowana przez

1 . Pana Zbigniewa Michalewskiego- Dolnośląskiego Wojewódzkiego lnspektora
ustanawia Pana Radosława Koropisa - brokera ubezpieczeniowego, posiadającego zezwolenie
Nr' 1292103 Wydane przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
pełnomocnikiem w zakresie wyłączonego reprezentowania naszych interesów przed zakładami
ubezpieczeń przy wykonywaniu czynności związanych z ubezpieczeniem, w tym:

o opracowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej niezbędnej do przedstawienia zapytania
ofertowego w naszym imieniu.

. Zebraniu ofert zakładów ubezpieczeń dotyczących ubezpieczenia ryzyk.

' Opracowanie dokumenta cji związanej z wyborem najkozystniejszej oferty.
o Pośredniczenia przy zawieraniu na naszą rzecz umów ubezpieczenia.
o Uczestniczenia w zarządzaniu umowami ubezpieczenia'
. Uczestnictwa w sprawach o odszkodowanie

) Pełnomocnictwo jest wydane na czas nieokreŚlony.

Ę.*p'W.'. , 2b,('t Ż0 11\ ,

Miejsce i data 
{' "' "'

Ddnoóląskj Wo1ewoc|zi<i Ir:spektoi"
ocf'nrry.Roś|i n i ili asict_l n ictwa

4- h.,w dr^^^WI/^

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Y':li.::^.,n_:99.ł9 ?r'ę,warzanie przez Ka.ncelarię Brokerską Ko-Ro z siedzibą we Wrocławiu przy
ul' PowstańcÓw Sląskich 54 lok 4lobecnie jak i w przyszłości, danych podanycń dobrowolnie wewszystkich wnioskach o ubezpieczenie i deklaracjach 

'zgody 
na przystąrienie do ubezpieczenia dla celówzwiązanych z realizacją powyższego pełnomocnićtwa, zgodnie z UstawĘ z dnia 29 sierpnia L997 r. oochronie danych osobowych (tj. Dz. |J. z 2OOŻ r., Nr'101 poz. 926, ' pdznńj'ińiimianami).

Jednocześnie wyrazam z9o9ę na przekazywanie danych zakładom ubezpieczeń w celu przedstawienie
oferty oraz zawarcia i prawidłowej obsługi umowy ubezpieczenia.i'in$śt;s{*'',''ro.", ,' :ąii,;1
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