
 

Wniosek osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą  

o udostępnienie informacji o przebiegu ubezpieczenia OC  

posiadaczy pojazdów mechanicznych lub ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (AC)  
 
Na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2018, poz. 473) oraz art. 15 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119),  

wnoszę o udostępnienie danych dotyczących mojej osoby w zakresie przebiegu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  

i/lub ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyłączeniem pojazdów szynowych, zgromadzonych w bazie danych Ośrodka Informacji UFG.  

Oświadczam, że jestem lub byłem/łam posiadaczem pojazdu mechanicznego i jestem upoważniony/na do złożenia wniosku i do odbioru przekazywanych 

informacji. 

 
Dane posiadacza pojazdu 
 

 Nazwa *     REGON *  

 

 

Adres siedziby 
 

         Kod pocztowy *   Poczta *    Miejscowość *  

 

         Prefiks* np.: ul., Pl., Al.    Ulica *   Nr budynku *      Nr lokalu *  

 

 

 

Dane osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą 

 

 Nazwisko *     Imię *  

 

 PESEL *  

 

 

Adres do korespondencji (pola obowiązkowe o ile adres jest inny niż adres siedziby podany powyżej) 
 

         Kod pocztowy *    Poczta *    Miejscowość *  

 

         Prefiks* np.: ul., Pl., Al.    Ulica *   Nr budynku *      Nr lokalu *  

 

 

 

 

 

 

Rodzaj ubezpieczenia* Dane za okres: 

   OC posiadaczy pojazdów 
   autocasco (AC) 

   ostatnich 5 lat                           

   pełna historia w bazie UFG** 
                                                                      

 
 

Forma odbioru (prosimy o zaznaczenie jednego z pól) *   

 Listownie, przesłanie odpowiedzi na podany adres korespondencyjny  

 Osobiście w siedzibie UFG, Warszawa ul. Płocka 9/11 (w godzinach pracy UFG 8.00-16.00)  

   

Dane kontaktowe osoby składającej wniosek:   
 

 
 Adres e-mail               Telefon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
         …………………………………………….                                                                                           ……………………………………………. 
                  Data wypełnienia wniosku *                                                                                                                            Podpis ***                                                                                                                                     

 

 



 

 

 

Wyjaśnienia: 

1. Wniosek należy wypełniać pismem drukowanym (w miarę możliwości komputerowo) i przesłać w formie 

papierowej na adres UFG. 

2. *    Pole należy wypełnić obowiązkowo. 

3. **  Wymagany podpisu odręcznego osoby składającej wniosek. 

 

Wymagane załączniki: 

1. Kopia / zdjęcie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON lub NIP; 

2. Kopia / zdjęcie aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

3. Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do złożenia wniosku  i odbioru danych, o ile wniosek składa 

pełnomocnik wnioskodawcy. Wzór pełnomocnictwa do pobrania ze strony www.ufg.pl. Pełnomocnictwo 

wnioskodawcy do odbioru odpowiedzi na wniosek może być również ustanowione w siedzibie UFG 

osobiście przez wnioskodawcę na rzecz osoby trzeciej przed upoważnionym pracownikiem Biura Obsługi 

Klienta UFG. 
 

UWAGA! 

Klientów dysponujących dostępem do internetu i adresem poczty elektronicznej (e-mail) zachęcamy 

do założenia konta na Portalu UFG i samodzielnego pobierania danych (szczegóły na stronie Portalu 

www.ufg.pl). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 9 /11  

(01-231 Warszawa). 

 
Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu realizacji Państwa wniosku, na podstawie prawnego obowiązku realizacji żądań osób, 

których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku, gdy występują Państwo w charakterze pełnomocnika, Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
polegającego na zapewnieniu realizacji wniosków składanych w imieniu Państwa mocodawców. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne  

do weryfikacji Państwa uprawnienia do otrzymywania wnioskowanych informacji i realizacji wniosku. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej i organy wykonujące zadania publiczne, jak również inne uprawnione 
podmioty. Dodatkowo, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wspomagającym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  

w jego procesach biznesowych (np. podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego, usługi archiwizacji dokumentów, usługi pocztowe). 

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz czas niezbędny  
do wykonania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny obowiązków wynikających z rozliczalności przed właściwymi organami nadzorczymi. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych, które Państwa dotyczą, prawo do sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu. 
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. 

 
W dowolnym momencie mogą również Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą skrzynki mailowej: 

iod@ufg.pl lub pod numerem telefonu: + 48 22 53 96 195. 

 

Więcej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej UFG: www.ufg.pl  

w sekcji „Ochrona Danych Osobowych” 
 

http://www.ufg.pl/
mailto:iod@ufg.pl

