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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I
ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ CUK UBEZPIECZENIA SP. Z
O.O. SP. K.
§ 1. Definicje
Pojęcia użyte w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na
odległość przez CUK Ubezpieczenia sp. z o.o. sp. k. mają poniżej podane znaczenie:
1. CUK Ubezpieczenia – CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 107, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy,
KRS pod numerem: 0000519882, REGON: 871548350, NIP: 956-20-47-158, e-mail:
cuk@cuk.pl. CUK Ubezpieczenia jest agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz
więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, które
są dostępne pod adresem: https://cuk.pl/o_nas/towarzystwa_ubezpieczeniowe, wpisanym do
rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonym przez organ nadzoru – Komisję
Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00950 Warszawa, e-mail: knf@knf.gov.pl. Aktualność wpisu do rejestru pośredników
ubezpieczeniowych można sprawdzić poprzez wyszukiwarkę na stronie internetowej KNF,
pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/.
2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług
udostępnionych w Serwisie lub przez Contact Center lub w Aplikacji.
3. Serwis – wykorzystywana przez CUK Ubezpieczenia zorganizowana platforma
informatyczno-informacyjna, dostępna na stronach internetowych https://www.cuk.pl przez
wyszukiwarkę lub Aplikację oraz za pośrednictwem Contact Center, umożliwiająca
Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych i informacji opracowanych
przez CUK Ubezpieczenia i Ubezpieczycieli, realizację operacji handlowych przez Internet,
w tym zawarcie Umowy ubezpieczenia na odległość i dostęp do swoich danych, historii
umów ubezpieczeń zawartych za pośrednictwem CUK Ubezpieczenia, ważnych
dokumentów i informacji związanych z realizacją umowy ubezpieczenia.
4. Strefa Klienta – elektroniczny system internetowej obsługi Użytkownika, dostępny za
pośrednictwem Serwisu na stronie internetowej pod adresem: https://strefaklienta.cuk.pl, za
pomocą którego CUK Ubezpieczenia sp. z o.o. sp. k. świadczy usługi nieodpłatne,
polegające na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do jego danych, historii umów
ubezpieczeń zawartych za pośrednictwem CUK Ubezpieczenia, dokumentów i informacji
związanych z realizacją umowy ubezpieczenia.
5. Certyfikat Pomocy Prawnej – dokument potwierdzający zawarcie oraz warunki umowy
przez CUK Ubezpieczenia z Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na rzecz Użytkownika,
w ramach której Availo Sp. z o.o. świadczy usługi pomocy prawnej dla Użytkownika;
warunki świadczenia usług pomocy prawnej zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi
pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia obowiązujący od dnia 12 stycznia 2015
r., który dostępny jest na stronie Serwisu pod adresem: https://cuk.pl/pomoc-prawna

6. Contact Center – serwis telefoniczny prowadzony przez CUK Ubezpieczenia pod numerem
(+48) 22 33 00 300.
7. Konsultant – pracownik CUK Ubezpieczenia obsługujący Contact Center, posiadający status
osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne.
8. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające porównywani
ofert różnych Ubezpieczycieli, zawieranie umów ubezpieczenia na odległość oraz bieżące
dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie
przelewów elektronicznych.
9. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez Konsultantów w imieniu
Ubezpieczyciela, polegające na doprowadzeniu do zawarcia Umowy ubezpieczenia przez
Użytkownika z wybranym przez niego Ubezpieczycielem, w szczególności polegające na
wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia Umowy ubezpieczenia oraz
uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu Umów ubezpieczenia, w zakresie i na
zasadach określonych w Ustawie o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486 ze
zmianami).
10. Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, w tym Strefy Klienta lub Contact
Center lub Aplikacji, w szczególności porównanie ofert różnych Ubezpieczycieli oraz
czynności agencyjne w zakresie przygotowania do zawarcia umowy ubezpieczenia,
zawierania Umów ubezpieczenia na odległość i dokonywania płatności składki
ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych lub przelewów bankowych.
11. Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z
zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na
podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, CUK Ubezpieczenia wykonuje czynności
agencyjne; informacja o Ubezpieczycielach, na rzecz których CUK Ubezpieczenia
wykonuje czynności agencyjne, jak również otrzymane pełnomocnictwa znajdują się w
Serwisie pod adresem https://cuk.pl/o_nas/towarzystwa_ubezpieczeniowe.
12. Ubezpieczający – Użytkownik zawierający Umowę ubezpieczenia z wybranym
Ubezpieczycielem z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu lub za pośrednictwem
Contact Center.
13. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana Umowa ubezpieczenia.
14. Uposażony – osoba uprawniona do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie
śmierci Ubezpieczonego.
15. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
16. Umowa ubezpieczenia – umowa zawarta przez Ubezpieczającego z wybranym przez niego
Ubezpieczycielem w ramach zorganizowanego systemu zawieraniu umów na odległość, bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu
lub Contact Center; treść Umowy ubezpieczenia reguluje Polisa oraz OWU.
17. Oferta – informacja o podstawowych warunkach ubezpieczenia, nie stanowiąca oferty w
rozumieniu Kodeksu cywilnego.
18. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa
ubezpieczenia; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie,
która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtwarzanie w niezmienionej
postaci.

19. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji
ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486 ze zmianami).
20. Polityka prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcje i cel oprogramowania
wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz
zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.
21. Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą „CUK Ubezpieczenia”, działające na urządzeniach
mobilnych, udostępnione Użytkownikom przez CUK Ubezpieczenia dla systemów: Android
– w sklepie Google Play oraz iOS – w sklepie App Store, umożliwiające korzystanie z
mechanizmów informatycznych i informacji opracowanych przez CUK Ubezpieczenia i
Ubezpieczycieli, realizację operacji handlowych przez Internet, w tym zawarcie Umowy
ubezpieczenia na odległość i dostęp do swoich danych, historii umów ubezpieczeń
zawartych za pośrednictwem CUK Ubezpieczenia, ważnych dokumentów i informacji
związanych z realizacją umowy ubezpieczenia, wykorzystująca funkcjonalności Serwisu, w
szczególności korzystająca ze Stron transakcyjnych.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Na podstawie Art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną CUK Ubezpieczenia ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną i zawierania umów ubezpieczenia na odległość (zwany dalej „Regulaminem
Serwisu CUK” lub „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Regulamin Serwisu CUK określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług za
pośrednictwem Serwisu oraz Contact Center oraz Aplikacji w zakresie zawierania Umów
ubezpieczenia na odległość i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu
kart płatniczych i przelewów elektronicznych, jak również zasady i tryb postępowania
reklamacyjnego.
3. Regulamin Serwisu CUK jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu oraz
Aplikacji w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie,
utrwalenie, wydrukowanie i odtworzenie w niezmienionej postaci.
4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu
Serwisu CUK przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Korzystając z Usług Użytkownik
wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz
przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
Akceptacja polega na zaznaczeniu odpowiednich pól na Stronach transakcyjnych lub stronie
logowania Strefy Klienta lub w Aplikacji. Użytkownik zostanie wyraźnie powiadomiony w
momencie składania zamówienia, że dana usługa pociąga za sobą obowiązek zapłaty, za
wyjątkiem usług świadczonych za pośrednictwem Strefy Klienta.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania
oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29), Ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24),
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, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja
2016 r.), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z
dnia 2018.05.24) Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683
t.j. z dnia 2017.03.30), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz.U.2018.999 t.j. z dnia 2018.05.24), Ustawy z dnia 17 grudnia 2017 r. o
dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2017.2486 ze zmianami), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21) oraz
innych stosownych aktów prawnych.
6. CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z
siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 107 jest agentem ubezpieczeniowym działającym
na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017 poz.
2486), działającym na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Wpisany do Rejestru Agentów
Ubezpieczeniowych pod numerem 11154159/A prowadzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych jest jawny, znajduje się pod adresem
https://au.knf.gov.pl/Au_online/.
7. Pełnomocnictwa udzielone CUK Ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń można znaleźć
pod adresem https://cuk.pl/o_nas/towarzystwa-ubezpieczeniowe.
8. Zakup polisy ubezpieczeniowej za pośrednictwem CUK Ubezpieczenia nie wiąże się dla
klienta z żadnymi dodatkowymi kosztami, wynagrodzenie w formie prowizji jest
uwzględnione w składce ubezpieczeniowej.
9. Lista zakładów ubezpieczeń, na rzecz których CUK Ubezpieczenia wykonuje czynności
agencyjne: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Aviva Towarzystwo
Ubezpieczeń Ogólnych S.A., AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i
Reasekuracji S.A., Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Europ Assistance Limited Company Oddział w
Irlandii, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A., Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Link4 Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A., PZU S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.,
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A., Towarzystwa Ubezpieczeń
i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.,
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Inter
Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Interrisk S.A. Vienna Insurance Group,
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Concordia Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Towarzystwo
Ubezpieczeń Zdrowie S.A., TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Uniqa
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

1. Regulamin Serwisu CUK stanowi integralną część zawieranych przez CUK Ubezpieczenia
z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania
z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy
uruchamianiu Usługi przy użyciu Serwisu, w tym Strefy Klienta jest równoznaczne z pełną
akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych
Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku korzystania z usług
Contact Center rozpoczęcie rozmowy z Konsultantem jest równoznaczne z pełną akceptacją
warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług objętych
Regulaminem bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku korzystania z
Aplikacji, pobranie i zainstalowanie Aplikacji za pośrednictwem sklepów Google Play lub
App Store na urządzeniu mobilnym przez Użytkownika jest równoznaczne z pełną
akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie
Usług objętych Regulaminem bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
2. Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany przed zawarciem umowy, że Regulamin jest
udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający każdej
osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalania, wydrukowanie i odtwarzanie w
niezmienionej postaci.
3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne
zakończenia korzystania z Usług określają obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze
względu na charakter prawny świadczonej Usługi, a także okoliczności faktyczne.
4. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania
dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w
ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez Użytkownika
rozmowy z Konsultantem lub z chwilą odinstalowania przez Użytkownika Aplikacji z
urządzenia mobilnego.
§ 4. Ogólne zasady świadczenia Usług
1. Serwis służy głównie uzyskiwaniu informacji o Ofertach Ubezpieczycieli, a także zawieraniu
Umów ubezpieczenia oraz umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do ich danych, historii
umów ubezpieczeń zawartych za pośrednictwem CUK Ubezpieczenia, dokumentów i
informacji związanych z realizacją umowy ubezpieczenia.
2. Usługi z wykorzystaniem Serwisu są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś
w przypadku Contact Center od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, w soboty
i niedziele w godzinach 10:00 – 18:00, z wyłączeniem dni świątecznych, ustawowo wolnych
od pracy.
3. Jeżeli Usługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, powinien
on podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Użytkownik
ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy
Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub
nieprawdziwych danych,. To samo dotyczy przekazywania danych Konsultantowi. CUK
Ubezpieczenia zastrzega możliwość weryfikacji podanych przez Użytkownika danych.
4. CUK Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez
Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności

względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich
wiedzy i zgody. CUK Ubezpieczenia dołoży jednakże należytej staranności w celu
weryfikacji prawidłowości danych osobowych i przy powzięciu wątpliwości w tym zakresie,
dokona zgodnych z prawem działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonego
naruszenia ochrony danych.
5. W działaniu Serwisu oraz Contact Center lub Aplikacji mogą wystąpić przerwy
spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności napraw,
konserwacji Serwisu lub Aplikacji lub systemów obsługujących Contact Center, jak również
związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych
danych. O przerwach w działaniu Serwisu CUK Ubezpieczenia będzie informował poprzez
zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej https://cuk.pl/.
6. CUK Ubezpieczenia nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji w
razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia
wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać
również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń
telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, sprzętu mobilnego,
awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób
trzecich w trakcie transakcji.
7. CUK Ubezpieczenia ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub Aplikacji w razie
stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub Aplikacji, w szczególności
wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, CUK
Ubezpieczenia lub Ubezpieczyciela. CUK Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z
tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu lub Aplikacji na okres konieczny do
usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Contact Center lub Aplikacji
treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań
sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie
lub Aplikacji. CUK Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez
Użytkownika z Serwisu lub usług Contact Center lub Aplikacji w sposób sprzeczny z
postanowieniami Regulaminu.
9. Z zastrzeżeniem obowiązku uiszczenia składki z tytułu ewentualnie zawartych Umów
ubezpieczenia uregulowanych szczegółowo § 5 Regulaminu, korzystanie z Serwisu lub
Aplikacji jest nieodpłatne. Ewentualne koszty połączenia z Serwisem lub Contact Center lub
Aplikacją ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora
telekomunikacyjnego.
§ 5. Zawarcie Umowy ubezpieczenia na odległość i zapłata składki ubezpieczeniowej
1. Użytkownik za pośrednictwem Stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i
Ubezpieczonych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę ubezpieczenia. W
przypadku usług Contact Center Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, Konsultantowi, który w jego imieniu wypełnia odpowiednie Strony
transakcyjne.
2. Użytkownik przed wyrażeniem woli związania się Umową zostanie poinformowany w

sposób jasny i zrozumiały o:
a) nazwie, adresie siedziby Ubezpieczyciela, organie, który zarejestrował działalność
gospodarczą Ubezpieczyciela, a także numerze, pod którym Ubezpieczyciel został
zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność Ubezpieczyciela wymaga uzyskania
zezwolenia - danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia;
b) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;
c) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki;
d) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia;
e) kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi;
f) prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy albo wskazaniu, że prawo takie nie
przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które Użytkownik jest obowiązany
zapłacić w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu świadczenia Usługi;
g) dodatkowych kosztach ponoszonych przez Użytkownika wynikających z korzystania ze
środków porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić;
h) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter
wiążący;
i) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;
j) miejscu i sposobie składania reklamacji;
k) możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy;
l) prawie wypowiedzenia umowy oraz skutkach tego wypowiedzenia, w tym karach
umownych;
m) istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie
istnieją;
n) języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z Użytkownikiem;
o) prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków Ubezpieczyciela z
Użytkownikiem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do
zawarcia i wykonania umowy;
p) sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy;
q) Informacje wskazane w ust. 2 powyżej zostaną przekazane Użytkownikowi poprzez
utrwalenie ich na trwałym nośniku przed zawarciem Umowy ubezpieczenia.
r) Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez
Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonych oraz ewentualnie
Uposażonych, jak też zaakceptowanie OWU, a następnie zaakceptowanie wysokości
składki ubezpieczeniowej.
s) Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób powinien uzyskać ich zgodę na
przekazanie danych do CUK Ubezpieczenia i Ubezpieczycielowi oraz ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. CUK Ubezpieczenia nie
ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone
w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.
t) Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje po wyliczeniu przez Strony transakcyjne
wysokości składki ubezpieczeniowej poprzez wybór przez Użytkownika opcji „Kup
teraz” znajdującego się na Stronie transakcyjnej Serwisu oraz opłacenie składki
ubezpieczeniowej z wykorzystaniem jednego z oferowanych na Stronach transakcyjnych
systemów płatności. W przypadku usług Contact Center na wyraźny wniosek

Użytkownika powyższe oświadczenia są składane przez Konsultanta działającego w
imieniu Użytkownika.
u) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za
pośrednictwem PayU. W chwili płatności Użytkownik musi zapewnić środki w kwocie
stanowiącej przynajmniej równowartość składki ubezpieczeniowej.
v) Po zawarciu Umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje Polisę, potwierdzającą
zawarcie Umowy ubezpieczenia. Użytkownik w czasie trwania Umowy ma prawo
żądania potwierdzenia jej treści na piśmie.
w) Użytkownik może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
poinformowania go o zawarciu Umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się
za zachowany jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Oświadczenie
powinno zostać złożone pisemnie i wysłane na adres siedziby Ubezpieczyciela.
x) W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezwartą, a Użytkownik
jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w
stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu,
w terminie 30 dni:
a. od odstąpienia od umowy – w przypadku świadczeń Użytkownika;
b. od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń
Ubezpieczyciela
y) W przypadku rozpoczętego za zgodą Użytkownika świadczenia usług przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 9 powyżej, po uprzednim powiadomieniu o kosztach
świadczonej Usługi, Ubezpieczyciel może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za
usługę rzeczywiście wykonaną.
z) Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku umów ubezpieczenia
dotyczących podróży i bagażu lub innych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż
trzydzieści dni oraz umów całkowicie wykonanych na żądanie Użytkownika przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
aa) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do Umowy ubezpieczenia
zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa
ubezpieczenia.
§ 6. Strefa Klienta
1. Strefa Klienta jest systemem dostępnym w ramach Serwisu, nieodpłatnym i dobrowolnym.
Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z założeniem, aktywacją oraz
korzystaniem z Usług dostarczanych poprzez Strefę Klienta.
2. W celu korzystania z Usług dostarczanych przez CUK Ubezpieczenia w ramach Strefy
Klienta konieczne jest posiadanie aktywnego konta.
3. W celu aktywacji konta niezbędna jest rejestracja konta przez Użytkownika za pomocą
jednego z poniższych sposobów:
a) Za pomocą logowania do konta Google,
b) Za pomocą logowania do konta Facebook,
c) Za pomocą formularza rejestracyjnego umożliwiającego podanie przez Użytkownika

aktywnego adresu e-mail, na który zostanie przesłany kod weryfikacyjny, oraz ustawienie
przez Użytkownika hasła dostępu do Strefy Klienta.
4. W trakcie rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:
a) Potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje on jego
postanowienia,
b) Możliwość wyrażenia zgód dostępnych w formularzu rejestracyjnym w formie tzw.
Checkboxa,
c) Ustanowienia hasła do konta w Strefie Klienta.
5. Po dokonaniu rejestracji konta Użytkownik może uzyskać dostęp do konta z wykorzystaniem
adresu e-mail i hasła lub z wykorzystaniem logowania do konta Google lub z
wykorzystaniem logowania do konta Facebook.
6. W przypadku skorzystania przez zarejestrowanego w Strefie Klienta Użytkownika z opcji
zapamiętania hasła dostęp do konta z tego urządzenia końcowego, z którego korzystał
Użytkownik w momencie wybrania tej opcji, zapewniany jest z pominięciem każdorazowej
konieczności logowania się do Strefy Klienta przez czas ważności pliku cookie
umieszczonego przez danego Użytkownika. Wybór opcji zapamiętania hasła w przypadku
korzystania z danego komputera przez kilka osób może powodować negatywne
konsekwencje dla Użytkownika.
7. Na adres e-mail podany podczas rejestracji mogą być też wysyłane informacje techniczne
dotyczące działania Strefy Klienta, niestanowiące informacji handlowej.
8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak
również za wybór hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną
z ujawnieniem innym osobom swojego hasła.
9. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Strefy Klienta w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
b) niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników lub
udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podszywanie się pod osoby trzecie;
przenoszenie na osoby trzecie prawa korzystania z konta; podejmowanie czynności
informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie adresów
e-mail, haseł oraz pozostałych danych innych Użytkowników,
c) korzystania ze Strefy Klienta w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu a
także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strefy Klienta jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest
dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną
osobę,
e) każdorazowego wylogowania się w przypadku zakończenia danej sesji w ramach Strefy
Klienta,
10. W ramach Strefy Klienta, Użytkownik uzyskuje:
a) wgląd do aktualnych oraz wygasłych Polis Użytkownika,
b) dostęp do wzorów dokumentów pomocnych do realizacji uprawnień lub obowiązków
związanych z zawartymi umowami ubezpieczenia,
c) OWU mających zastosowanie do zawartej umowy ubezpieczenia,

d) informacji o terminach płatności i wysokości składek zawartych umów ubezpieczenia,
11. Skorzystanie z niektórych funkcji Strefy Klienta określonych w ust. 10 powyżej może być
uzależnione od dokonania dodatkowej autoryzacji poprzez podanie numeru PESEL
Użytkownika.
12. W każdym czasie Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z Usług
dostarczanych w ramach Strefy Klienta poprzez usunięcie konta.
§ 6a Aplikacja
1. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań
technicznych koniecznych do korzystania z Aplikacji.
2. Aplikacja dostępna jest na następujących platformach:
a) Android (od wersji 5.0 i nowsze),
b) iOS (od wersji 10.3 i nowsze, dla urządzeń iPhone 5S lub nowszych)
3. W celu korzystania z części Usług dostarczanych przez CUK Ubezpieczenia w ramach
Aplikacji konieczne jest posiadanie aktywnego konta.
4. W celu korzystania z Aplikacji, podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji Użytkownik
potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje on jego
postanowienia.
5. W celu aktywacji konta niezbędna jest rejestracja konta przez Użytkownika za pomocą
jednego z poniższych sposobów:
a) Za pomocą logowania do konta Google;
b) Za pomocą logowania do konta Facebook,
c) Za pomocą formularza rejestracyjnego umożliwiającego podanie przez Użytkownika
aktywnego adresu e-mail, na który zostanie przesłany kod weryfikacyjny, oraz ustawienie
przez Użytkownika hasła dostępu do Aplikacji.
6. W trakcie rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:
a) Możliwość wyrażenia zgód dostępnych w formularzu rejestracyjnym w formie tzw.
Checkboxa,
b) Ustanowienia hasła do konta w Aplikacji,
7. Po dokonaniu rejestracji konta Użytkownik może uzyskać dostęp do konta z
wykorzystaniem adresu e-mail i hasła lub z wykorzystaniem logowania do konta Google
lub z wykorzystaniem logowania do konta Facebook.
8. W przypadku skorzystania przez zarejestrowanego w Aplikacji Użytkownika z opcji
zapamiętania hasła dostęp do konta z tego urządzenia końcowego, z którego korzystał
Użytkownik w momencie wybrania tej opcji, zapewniany jest z pominięciem każdorazowej
konieczności logowania się do Aplikacji. Wybór opcji zapamiętania hasła w przypadku
korzystania z danego urządzenia przez kilka osób może powodować negatywne
konsekwencje dla Użytkownika.
9. Na adres e-mail podany podczas rejestracji mogą być też wysyłane informacje techniczne
dotyczące działania Aplikacji, niestanowiące informacji handlowej.
10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak
również za wybór hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność
związaną z ujawnieniem innym osobom swojego hasła.

11. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
b) niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników lub
udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podszywanie się pod osoby trzecie;
przenoszenie na osoby trzecie prawa korzystania z konta; podejmowanie czynności
informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie adresów
e-mail, haseł oraz pozostałych danych innych Użytkowników,
c) korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu a także z
przyjętymi w danym zakresie zwyczajami
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Aplikacji jedynie w zakresie
własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest
dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną
osobę,
12. Skorzystanie z niektórych funkcji Aplikacji może być uzależnione od dokonania
dodatkowej autoryzacji poprzez podanie numeru PESEL Użytkownika.
13. Zabrania się korzystania z Aplikacji do celów komercyjnych oraz dekompilacji, zmieniania
i modyfikowania jej kodu źródłowego.
14. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, z wyjątkiem kosztów transmisji danych potrzebnych
do pobrania i korzystania z Aplikacji, które Użytkownik pokrywa we własnym zakresie na
podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi takie usługi.
15. Wszystkie czynności i zlecenia dokonane po zainstalowaniu i uruchomieniu Aplikacji
uważa się za dokonane i zlecone przez Użytkownika.
16. Dokumenty przesłane z wykorzystaniem Aplikacji związane z zawarciem i wykonaniem
umowy ubezpieczenia, przechowywane są przez cały okres obowiązywania umowy.
17. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez czynność
wylogowania się.
§ 7.Polityka prywatności
1. Deklaracje prywatności
a) CUK Ubezpieczenia przywiązuje ogromną wagę do zachowania i poszanowania
prywatności Użytkowników Serwisu.
b) CUK Ubezpieczenia nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych Użytkowników
Serwisu.
2. Ochrona danych osobowych
a) Administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie są:
• Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które powierzyły CUK Ubezpieczenia sp. z o.o. sp. k.
przetwarzanie danych osobowych klientów w celu wykonywania w ich imieniu i na ich
rzecz czynności agencyjnych
• CUK Ubezpieczenia sp. z o.o. sp. k. – w przypadku użytkowników Serwisu, którzy
wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych..
b) CUK Ubezpieczenia zobowiązany jest przez Zakłady ubezpieczeń do spełnienia wobec
potencjalnych klientów i klientów obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

3.
4.

5.
6.

7.

oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych
w imieniu i na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych znajdują się w dokumencie
„RODO info” dostępnym na stronie https://cuk.pl/regulamin. Klauzule informacyjne
poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych, dotyczące przetwarzania danych
osobowych przez poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe stanowią Załącznik do
niniejszego Regulaminu.. Informacje o przetwarzaniu danych przez CUK Ubezpieczenia
jako administratora danych osobowych są zawarte w dokumencie „RODO info”
dostępnym na stronie https://cuk.pl/regulamin.
c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie Oferty zgodnie
z Regulaminem korzystania z Serwisu, a także zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz
wykonywanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez CUK
Ubezpieczenia.
d) CUK Ubezpieczenia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz
do ich przetwarzania wyłącznie w celach wykonywania w imieniu i na rzecz Towarzystw
Ubezpieczeniowych czynności agencyjnych i w celu marketingu bezpośredniego
własnych produktów i usług, o ile posiada zgodę na takie działanie. CUK Ubezpieczenia
przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzenie 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) (Tekst
mający znaczenie dla EOG), Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018
r. i przepisami sektorowymi.
e) Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez CUK Ubezpieczenia
wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerów. Poza tym
adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji
demograficznych takich jak region, z którego łączy się Użytkownik.
Polityka
cookies
CUK
Ubezpieczenia
dostępna
jest
pod
adresem:
https://cuk.pl/polityka_cookies_i_polityka_prywatnosci.
CUK Ubezpieczenia stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych
przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub
zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury
przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa
mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których
przechowywane są dane osobowe.
Strony transakcyjne udostępnione są przy pomocy bezpiecznego protokołu HTTPS.
Transmisja podanych przez Użytkownika danych oraz transmisja przekazu związanego z
zawarciem Umowy ubezpieczenia lub przekazaniem przygotowanej Oferty zostanie
zaszyfrowana przy pomocy bezpiecznego protokołu HTTPS.
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług drogą elektroniczną to możliwość
uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub
do przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach oraz ingerencji w te dane, co
może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie
korzystania z Usług Serwisu.

8. Wymogi techniczne
a) W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną za
pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i
oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka
Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0, Google Chrome, Firefox, Opera i Safari w
najnowszych wersjach, włączona obsługa Cookies i Java Script oraz minimalną
rozdzielczość monitora 1024×768. Dane przesyłane przy użyciu formularza
elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure
Socket Layer (SSL), opartego o algorytm RSA z kluczem publicznym oraz RC4 z
kluczem prywatnym do 128 bitów.
b) W przypadku usług Contact Center wymagane jest posiadanie aparatu telefonicznego z
funkcją tonowego wybierania numerów. Rozmowy prowadzone przez Użytkowników z
Konsultantem mogą być nagrywane i wówczas zabezpieczone są przed dostępem osób
trzecich.
§ 8. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych
Usług:
1) w formie pisemnej
a) osobiście w Oddziale CUK Ubezpieczenia;
b) przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629);
2) ustnie
a) do protokołu sporządzanego przez Doradcę w Oddziale CUK Ubezpieczenia;
b) telefonicznie na numer Contact Center;
3) w formie elektronicznej
a) przy użyciu formularza reklamacyjnego umieszczonego na stronie www.cuk.pl wysyłając
go na adres e-mail: reklamacje@cuk.pl;
b) wypełniając reklamacyjny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.cuk.pl
2. Reklamacja powinna zawierać wszystkie poniżej przedstawione informacje:
1) data złożenia reklamacji;
2) imię, nazwisko lub nazwa oraz adres klienta składającego reklamację;
3) PESEL lub nr REGON Klienta składającego reklamację;
4) nazwa TU wraz z numerem polisy, jeżeli reklamacja jest związana z daną polisą;
5) data zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji;
6) precyzyjne chronologiczne opisanie stanu faktycznego sprawy będącej przedmiotem
reklamacji;
7) precyzyjne określenie roszczenia klienta;
8) podpis klienta, a także osoby przyjmującej reklamację, jeżeli reklamacja składana jest
w Oddziale CUK Ubezpieczenia
3. Termin składania reklamacji wynosi 30 dni od dnia powzięcia przez składającego

reklamację informacji o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego wzniesienie reklamacji,
jednak nie później niż 3 lata od dnia skorzystania z usług CUK Ubezpieczenia, których
reklamacja dotyczy
4. CUK Ubezpieczenia rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli
reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, CUK Ubezpieczenia powiadomi
składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie
rozpatrzenia reklamacji.
5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres email lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.
6. Szczegółowe informacje na temat postępowania reklamacyjnego obowiązującego w CUK
Ubezpieczenia znajdują się w Regulaminie Postępowania Reklamacyjnego dostępnego na
stronie www.cuk.pl/dokumentydopobrania.
§ 9. Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin Serwisu CUK wszedł w życie z dniem 24 kwietnia 2019 roku.
2. CUK Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie
poprzez umieszczenie na stronach Serwisu lub doręczenie poprzez e-mail.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla Regulaminu Serwisu CUK oraz dla umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem
Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi Usługami drogą elektroniczną na
jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
Ubezpieczającego, Ubezpieczonych lub Uposażonych. Spory mogą być też rozstrzygane
polubownie przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru
Finansowego, zgodnie z regulaminami tych sądów.
3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.
4. Serwis zawiera treści będące utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim, chronione
takimi prawami. Korzystanie z treści zawartych w Serwisie przez Użytkowników w zakresie
wykraczającym poza przeznaczenie Serwisu wynikające z Regulaminu wymaga pisemnej
zgody CUK Ubezpieczenia.

Ostatnia zmiana: 2020-04-10

KLAUZULE ZAKŁADÓW UBEZPIECZENIOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA COMPENSA I BENEFIA
Administrator danych osobowych: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342
Warszawa), (dalej jako „Administrator”).
Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem można skontaktować się poprzez
adres email centrala@compensa.pl, telefonicznie pod numerem 22 501 61 00 lub pisemnie na
adres Administratora (tj. Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).
Inspektor ochrony danych: Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iod@vig-polska.pl lub pisemnie na adres
Administratora (tj. Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane mogą być
przetwarzane w celu i na podstawie:
1. Ocena ryzyka ubezpieczeniowego i wykonania umowy ubezpieczenia
Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy; art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
2. Ocena ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie
Podstawa prawna: art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
3. Własne cele marketingowe Administratora, w tym cele analityczne i poprzez
profilowanie, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia
Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing własnych
produktów i usług Administratora oraz przetwarzanie danych w celach analitycznych.
4. Własne cele marketingowe Administratora, w tym poprzez profilowanie, po
zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia
Podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie danych
5. Własne cele marketingowe w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w
tym profilowanie
Podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie danych
6. Likwidacja szkody z umowy ubezpieczenia
Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na administratorze; niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń (w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych).
7. Dochodzenie roszczeń związanych z umową ubezpieczenia
Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora w postaci możliwości dochodzenia przez niego roszczeń.
8. Podejmowanie czynności
ubezpieczeniowym

w

związku

z

przeciwdziałaniem

przestępstwom

Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora w postaci możliwości przeciwdziałaniu i ściganiu przestępstw popełnianych na
szkodę zakładu ubezpieczeń.
9. Reasekuracja ryzyk
Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora w postaci ograniczenia negatywnego wpływu ryzyka ubezpieczeniowego
związanego z zawieraną umową ubezpieczenia.
10. Przekazywanie danych osobowych przez Administratora do Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group w jej własnych celach
marketingowych
Podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie danych

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu
przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności
obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia,
oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
Administrator, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przestanie przetwarzać dane
wykorzystywane do własnych celów marketingowych, w tym celów analitycznych i poprzez
profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych
celach.
Administrator, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia, przestanie przetwarzać
dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych, w tym poprzez profilowanie, jeżeli
cofnie Pani/Pan wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w tych celach.
Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji
oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Administratora, m.in. agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT,
podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom świadczącym usługi

personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, podmiotom przetwarzającym dane w celu
windykacji należności, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą: Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz
prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma
Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie
umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Pani/Panu prawo
do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, o którym mowa poniżej, ma
Pani/Pan prawo do uzyskania wyjaśnień, zakwestionowania tej decyzji, a także do wyrażenia
własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z
Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony
Danych wskazano powyżej. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych podejmowane będą decyzje oparte
na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu w zakresie niezbędnym do zawarcia lub
wykonania umowy ubezpieczenia. Decyzje te będą dotyczyły określenia parametrów umowy
ubezpieczenia, w tym m.in.: wysokości składki ubezpieczeniowej lub możliwości zawarcia
umowy ubezpieczenia. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych
dotyczących daty urodzenia, historii szkód, informacji o przedmiocie ubezpieczenia oraz
informacji o stanie zdrowia (ubezpieczenia zdrowotne). Decyzje będą oparte o profilowanie,
tj. zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu automatycznej oceny
ryzyka ubezpieczeniowego.
W przypadku wyrażenia zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji we własnych
celach marketingowych Administratora, decyzje te będą dotyczyły kierowania do Pana/Pani
określonych komunikatów marketingowych oraz przedstawienia Pani/Panu oferty produktów

lub usług Administratora. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/ Pana danych
dotyczących, daty urodzenia, informacji o charakterze wykonywanej pracy, miejsca
zamieszkania, posiadanych produktów, historii ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o
profilowanie, tj. zautomatyzowane wykorzystanie danych osobowych w celu określenia
zachowań, preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz w celu przedstawienia
Pani/Panu oferty produktów lub usług.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową ubezpieczenia jest niezbędne do
dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy
ubezpieczenia – bez podania żądanych przez Administratora danych osobowych nie jest
możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group KRS 6691, Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy:
179 851 957,00 zł – opłacony w całości.
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00, 801 120 000 - 12.04.2019.

KLAUZULA INFORMACYJNA LEADENHALL LOYDS
I. Informacje ogólne
Poniższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku, wraz z wejściem w życie
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 osobowych „RODO”).
Pytania i wnioski dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych przez
Leadenhall, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować bezpośrednio do
Leadenhall lub wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych.
II. Administrator danych
Leadenhall jako Podmiot Przetwarzający na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, których
Administratorami (dalej: „Administrator Danych”) są:
1. Lloyd’s Syndykat 44 zarządzany i reprezentowany przez Am Trust Syndicates Limited
z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
2. Lloyd’s Syndykat 609 reprezentowany przez Atrium Underwriters Ltd z siedzibą w
Londynie, Wielka Brytania,
3. Lloyd’s Syndykat 1686 zarządzany i reprezentowany przez AXIS Managing Agency
Ltd z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania,
4. Lloyd’s Syndykat 2568 zarządzany i reprezentowany przez Neon Underwriting Limited
z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania,
5. Lloyd’s Insurance Company S.A. (Lloyd’s Brussels) z siedzibą w Brukseli, Belgia.
III. Dane kontaktowe administratora danych
Na podstawie zawartej z Administratorem Danych umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych kontakt z Administratorem Danych możliwy jest za pośrednictwem Leadenhall. W
sprawie Państwa danych osobowych można kontaktować się w następujący sposób:
•
•
•
•

pisemnie pod adresem: Leadenhall Polska, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
poprzez formularz kontaktowy pod adresem: www.leadenhall.pl/klienci/kontakt.html
drogą elektroniczną pod adresem email: kontakt@leadenhall.pl
telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 380 42 40

IV. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony
daneosobowe@leadenhall.pl

Danych

możliwy

jest

pod

adresem

e-mail:

V. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
1. Leadenhall przetwarza Państwa dane osobowe, podane dobrowolnie podczas zgłoszenia za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w następujących celach:
Cel przetwarzania

Przygotowanie i przedstawienie
ofert
ubezpieczeniowych
oraz
ewentualne zawarcie i wykonywanie
umowy ubezpieczenia

Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora oraz
realizacja obowiązków nałożonych prawem.
W związku Państwa zgłoszeniem przetwarzamy
Państwa dane osobowe na potrzeby przygotowania
i przedstawienia oferty ubezpieczenia z portfolio
Leadenhall oraz w celu zawarcia i wykonania
ewentualnej umowy ubezpieczenia.

2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
VI. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wszystkich
wymaganych do przygotowania oferty ubezpieczenia danych osobowych uniemożliwi
Leadenhall wykonywanie na Państwa rzecz czynności agencyjnych zmierzających do
ewentualnego zawarcia umowy ubezpieczenia. Zakres niezbędnych danych osobowych wynika
z przepisów prawa lub jest uzasadniony celem przetwarzania określonym w pkt V. powyżej.
VII. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w punkcie V.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów prawa,
2. podmiotom przetwarzającym dane w celu wykonywania czynności agencyjnych
zmierzających do przygotowania i przedstawienia oferty ubezpieczenia oraz
ewentualnego zawarcia umowy ubezpieczenia (Agenci ubezpieczeniowi, Brokerzy
ubezpieczeniowi oraz osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne współpracujące
z Leadenhall)
3. podmiotom świadczącym usługi techniczne, w tym obsługującym korespondencję,
archiwizującym dokumenty, zajmującym się rozwijaniem i utrzymywaniem systemów
informatycznych Leadenhall, w tym systemu transakcyjnego,
4. podmiotom zajmującym się autoryzacją podpisu składanego elektronicznie,

5. niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze
lub audytorzy.
- w każdym przypadku określonym w pkt. 2- 5. powyżej, podmioty powyższe przetwarzają
dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem
Administratora.
VIII. Okres przechowywania danych
1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania
oferty ubezpieczenia jednak nie dłużej niż przez okres ważności oferty lub do
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub
prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.
2. W szczególności powyższe dotyczy obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów
wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia
ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji
podatkowych z innymi państwami.
IX. Prawa osoby, której dane dotyczą
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:
Lp. Uprawnienie

Opis

Prawo dostępu

Mogą Państwo uzyskać informacje związane z
przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię
takich danych osobowych.

2

Prawo do poprawiania

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są niedokładne
lub niekompletne, mogą Państwo domagać się
wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych
osobowych.

3

Prawo do usunięcia

Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich
osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.

4

Prawo do ograniczenia

Mogą Państwo poprosić o ograniczenie przetwarzania
swoich danych osobowych.

5

Prawo sprzeciwu

Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych
osobowych z przyczyn związanych z Państwa sytuacją.

Prawo do przenoszenia

Jeśli są Państwo stroną umowy ubezpieczenia z
Administratorem – przysługuje Państwo także prawo do
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
Administratora
Państwa
danych
osobowych,
w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

1

6

danych

Lp. Uprawnienie

Opis
nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo
przesłać te dane innemu administratorowi danych.

7

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego kompetentnego w sprawach ochrony danych
osobowych, tj. do polskiego organu nadzorczego (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu
Prawo do wniesienia skargi
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego
pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu
na miejsce domniemanego naruszenia.

2. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy skontaktować się z Leadenhall lub z
Inspektorem Ochrony Danych, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. III i IV
powyżej.
X. Przekazywanie danych poza EOG
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

KLAUZULA INFORMACYJNA PROAMA
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”)
informujemy, że:
I.

Administrator danych osobowych

My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej jako: Generali T.U. S.A.) z siedzibą przy
ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa) jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
II.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@generali.pl; pod numerem
telefonu 815 815 815; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
III.

Grupa Generali

Grupę Generali tworzą spółki: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali Powszechne
Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibami przy ul. Postępu 15B; 02-676 Warszawa. W ramach Generali PTE S.A. administratorami danych osobowych są Generali Otwarty Fundusz
Emerytalny i Generali Dobrowolny Fun-dusz Emerytalny.
IV.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

W trakcie zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia możliwa jest wymiana Twoich
danych z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny z siedzibą przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa).
Kategorie Twoich danych, które możemy wymieniać z Ubezpieczeniowym Funduszem
Gwarancyjnym to: Twoja historia ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia OC oraz historia
szkodowości.
V.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane :
1. W celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na pod-stawie Twojego
zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2. W celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku z art. 4 ust. 8 pkt 1
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej1 (podstawa z art. 6 ust 1 lit.
c RODO);
3. W celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciw-działaniem praniu brudnych
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 8-10d ustawy

1

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu2, gdy zawarliśmy
umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4. W celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym3 (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
5. W celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem
przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód
ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania
zgłoszenia, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania
przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami, gdy zawarliśmy
umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. W celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych Klientów, optymalizacji
naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje
zainteresowanie, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym
interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8. W celu reasekuracji ryzyk będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, gdy zawarliśmy umowę
ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
10. W celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
11. W celu oferowania Ci przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych
będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
12. W celu oferowania Ci przez nas produktów i usług podmiotów z Grupy Generali
bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich
potrzeb, czyli profilowania, za Twoją dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO);
13. Dodatkowo, w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia będziemy
przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia na podstawie zgody(w związku
z art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
VI.

Prawo do sprzeciwu

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym
2

3

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych na podstawie punktów V.5-11 opisanych powyżej. Przestaniemy
przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że w stosunku do Twoich danych istnieją
dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich
interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z
tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
3. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami dzwoniąc na infolinię o
numerze 815 815 815; wysyłając nam e-mail na adres: iod@generali.pl lub pisemnie na
4. adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
VII.

Okres przechowywania danych

1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia będą
przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia,
czyli maksymalnie przez 21 lat od końca roku, w którym wygasła ochrona
ubezpieczeniowa, w tym 20 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia, dodatkowy
rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z
doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia dla umów
ubezpieczenia kończących się w danym roku.
2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu dwóch miesięcy od
złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie
ubezpieczenia zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do
marketingu bezpośredniego.
3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośrednie-go produktów i usług naszych
możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w
tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
4. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego podmiotów z Grupy
Generali możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz zgodę względem ich
przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
VIII. Odbiorcy danych
1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z Grupy Generali, naszym
partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi,
zakładom reasekuracji. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy
(podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,
likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
2. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym, z którymi współpracujemy łącząc produkty i
usługi. W przypadku danych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych, odbywa się
to na podstawie regulacji Privacy Shield. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe

zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii
przekazanych danych osobowych.
IX.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)

prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);

b)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

c)

prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

d)

prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

e)

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)
prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Twoich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
g)

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i dokonaniem oceny ryzyka jest
konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka
ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy
ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
XI.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie analizy ryzyka ubezpieczeniowego / zawarcia umowy ubezpieczenia podejmujemy
decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane
w przesłanej dokumentacji. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu
o informacje o stanie zdrowia, dacie urodzenia, wykonywanym zawodzie, zasady analizy
ryzyka ubezpieczeniowego. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają
wpływ na dostępność produktów, sumę ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej.
Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych pole-gające na wykorzystaniu Twoich
danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub
prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiary-godności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów przeprowadzenia analizy ryzyka
ubezpieczeniowego odbywa się zgodnie z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej4.
4

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Proama jest znakiem towarowym należącym do Generali T.U. S.A. z siedzibą przy ul. Postępu
15B, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał
zakładowy 191.000.000 PLN, w pełni opłacony, NIP 526-23-49-108. Spółka należy do Grupy
Generali figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

KLAUZULA INFORMACYJNA
GWARACJI RESO

–

SPRZEDAŻ,

WYKONANIE

UMÓW

I

Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016 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 (RODO).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zakład ubezpieczeń: Balcia Insurance
SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63,Ryga, LV-1142,Łotwa, działająca w Polsce w
ramach oddziału pod firmą Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce z siedzibą
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, (dalej zwana Administratorem lub
Balcia). Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e mail:
dpo.contact@balcia.com.
Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania wskazanych niżej celów.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
•

•

•

•

•

wykonania umowy ubezpieczenia, ewentualnie umowy gwarancji ubezpieczeniowej i
umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej w tym dokonania oceny ryzyka
ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
danych do zawarcia i wykonywania ww. umów,
marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Balcia, w tym w celach
analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Balcia; uzasadnionym
interesem Balcia jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Pani/Panem umową
ubezpieczenia, umową gwarancji ubezpieczeniowej i umową o udzielenie gwarancji
ubezpieczeniowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Balcia; uzasadnionym
interesem Balcia jest możliwość dochodzenia przez nią roszczeń,
ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem
przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Balcia;
uzasadnionym interesem Balcia jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw
popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
reasekuracji ryzyk – podstawa prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Balcia; uzasadnionym
interesem Balcia jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego

z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia, ewentualnie umową gwarancji
ubezpieczeniowej i umową o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej.
Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do RESO Europa Service Sp. z o.o. z siedzibą
w Suwałkach – Partnera Generalnego Balcia w Polsce, a także podmiotom takim jak lekarze,
rzeczoznawcy, warsztaty naprawcze, podmioty świadczące usługę assistance, doradcy
zewnętrzni, kancelarie prawne, dostawcy usług IT, pocztowych i kurierskich, agencje
marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, podmioty przetwarzające dane w
celu dochodzenia należności, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na
podstawie umowy zawartej z Balcia.
W przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa Pani/Pana dane osobowe mogą
zostać przekazane instytucjom upoważnionym, na przykład organom nadzorującym
działalność Balcia, organom ścigania, organom ochrony prawnej.
Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń
przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia ewentualnie do momentu przedawnienia
roszczeń przysługujących z tytułu najdłużej obowiązującej gwarancji ubezpieczeniowej
wydanej na Pani/Pana zlecenie w przypadku zaś nie udzielania gwarancji do momentu
przedawnienia roszczeń z umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej lub do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w
szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
podatkowych oraz szkodowych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Balcia przetwarza dane osobowe, które mogą podlegać automatycznemu podejmowaniu
decyzji, w zakresie oceny możliwość wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego lub oszacowania
kwoty
należnej
składki.
Decyzje
będą
oparte
o
profilowanie,
tj. o automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawarciem z Panią/Panem
umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce, tym większe może być
ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Na
podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość
składki ubezpieczeniowej. Ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania decyzji podjętej
automatycznie, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj.
przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).
Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:

•
•
•

•

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie w jakim podstawą przetwarzania
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Balcia,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest
zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
przenoszenia danych (zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Balcia umowy
ubezpieczenia), tj. do otrzymania od Balcia danych osobowych w ustrukturowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Balcia za pośrednictwem
wskazanych powyżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ZDROWIE
S.A.
Zgodnie z postanowieniami 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) – dalej: RODO
Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. przekazuje informację wymaganą
postanowieniami RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych, przed
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z
poniższymi informacjami.
Administrator Danych
Administratorem danych jest Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni,
przy ul. Śląskiej 17 (dalej: TU ZDROWIE SA).
Dane kontaktowe
Z TU ZDROWIE SA można się skontaktować poprzez adres email: biuro@tuzdrowie.pl,
formularz kontaktowy pod adresem www.tuzdrowie.pl, telefonicznie pod numerem 58 888 2
999 lub pisemnie na adres siedziby TU ZDROWIE SA.
TU ZDROWIE SA wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować poprzez email iod@tuzdrowie.pl, telefonicznie pod numerem 58 888 2 999 lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
1. wykonania umowy ubezpieczenia zdrowotnego – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy oraz zgoda na
przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
2. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych TU ZDROWIE SA, w tym w
celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU
ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA jest prowadzenie
marketingu bezpośredniego swoich usług,
3. wypełnienia przez TU ZDROWIE SA obowiązków związanych z przeciwdziałaniem
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawna przetwarzania
danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

4.

5.

6.

7.

administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu,
wypełniania przez TU ZDROWIE SA obowiązków związanych z raportowaniem
FATCA/CRS – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TU ZDROWIE SA wynikającego z
przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz
wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie
informacji podatkowych z innymi państwami;
ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową
ubezpieczenia zdrowotnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA;
uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA jest możliwość dochodzenia przez niego
roszczeń,
ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem
przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU
ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA jest możliwość
przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
reasekuracji ryzyk – podstawa prawna przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA;
uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA jest zmniejszenie ryzyka
ubezpieczeniowego związanego z umowa zawartą z Panią/Panem, lub na Pani/Pana
rzecz.

Źródło pochodzenia danych
TU ZDROWIE SA otrzymuje dane osobowe takie jak:
1. imię, nazwisko, PESEL/nr paszportu, data urodzenia, płeć, ew. powinowactwo z
Ubezpieczonym Głównym, nr tel. komórkowego i adres e-mail od Ubezpieczającego w
celu wykonywania umowy ubezpieczenia;
2. dane o wykonanych usługach medycznych i okolicznościach ich wykonania od
operatora/ów medycznego/ych lub placówki medyczne przekazywane w celu
rozliczenia usług medycznych i tworzenia wymaganych polskim prawem rejestrów
szkód.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
umowy ubezpieczenia zdrowotnego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania
wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
przepisów wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia

ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych
z innymi państwami.
TU ZDROWIE SA przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan
sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi medyczne,
podmiotom realizującym świadczenia ubezpieczeniowe na rzecz ubezpieczonych przez TU
ZDROWIE SA, podmiotom świadczącym usługi infolinii medycznej i zakładom reasekuracji.
Ponadto Pani/Pana dane osobowe, za wyjątkiem danych o wykonanych usługach medycznych,
mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TU
ZDROWIE SA, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu
windykacji należności, agencjom marketingowym, czy tez agentom ubezpieczeniowym – przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TU ZDROWIE SA i wyłącznie
zgodnie z poleceniami TU ZDROWIE SA.
Pani/Pana dane osobowe, za wyjątkiem danych o wykonanych usługach medycznych są
udostępniane
Ubezpieczającym
w
celu
zapewnienia
należytej
ochrony
ubezpieczeniowej/rozliczania należnej składki.
Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo zadania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA , przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na
potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy
ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od TU ZDROWIE SA Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z TU ZDROWIE SA lub z
Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z przystąpieniem do umowy ubezpieczenia jest
konieczne do wykonywania umowy ubezpieczenia.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA WIENER
Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka
Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby
administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za
pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez
adres email iod@wiener.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można
kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
1. Przedstawienia oferty lub zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym
dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B
Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej zwane RODO);
2. Oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania
klientów przed zawarciem umowy – na podstawie art. 22 ust. 2 lit. a RODO, jako
czynność niezbędna do zawarcia umowy;
3. Marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach
analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym
interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
4. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową ubezpieczenia – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest
dochodzenie przez niego roszczeń;
5. Ewentualnie w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem
wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, uzasadnionym interesem administratora jest przeciwdziałanie wypłacaniu
nienależnych świadczeń i odszkodowań;
6. Reasekuracji ryzyk – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem
administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym
do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, innym
zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji, audytorom, a także podmiotom
przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z
administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora), w tym podmiotom przeprowadzającym likwidację szkody, firmom
windykacyjnym i agentom ubezpieczeniowym.

W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego na terytorium państwa nienależącego do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione lub

przekazane do takiego państwa trzeciego, w tym również do państwa niezapewniającego,
według Komisji Europejskiej, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i
przedstawienia oferty, nie dłużej jednak niż do momentu wygaśnięcia roszczeń o zawarcia
umowy ubezpieczenia. W przypadku zawarcia umowy dane będą przechowywane do
momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów
prawa. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do
momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy
ubezpieczenia, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, np.
w celu przekazania danych innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania
umowy ubezpieczenia oraz dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (bez podania danych
osobowych nie jest możliwe dokonanie oceny ryzyka ubezpieczeniowego i zawarcie umowy
ubezpieczenia). Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

W celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, decyzje dotyczące wysokości składki
ubezpieczeniowej będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka), w
zależności od rodzaju umowy ubezpieczenia, na podstawie danych, w tym: data urodzenia, rok
uzyskania prawa jazdy, przebieg ubezpieczenia (szkodowość), przedmiot ubezpieczenia,
miejsce zamieszkania, wykonywany zawód, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, która

jest niezbędna do ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Przeprowadzanie tego
automatycznego procesu jest niezbędne do wykonania umowy.

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki
ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia
własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i
podjęcia decyzji przez człowieka).

Oświadczenia ubezpieczającego:
Odczytaj klientowi wymagane oświadczenia oraz zgody. Klient powinien dobrowolnie i
samodzielnie wybrać oświadczenia, dotyczące zgód, które zostaną odznaczone w systemie
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
W razie złożenia reklamacji do Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, wnoszę o
dostarczanie mi odpowiedzi pocztą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w
Warszawie informacji handlowo-marketingowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów
wywołujących, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail,
internetowy serwis Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, serwisy internetowe, w tym
portale społecznościowe, wiadomości SMS/MMS).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w
Warszawie informacji handlowo-marketingowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów
wywołujących, wybierając jako formę kontaktu połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna,
komunikaty głosowe IVR).

KLAUZULA INFORMACYJNA INTERRISK
Informacja zgodna art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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), zwanego
dalej Rozporządzeniem.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
ul. Noakowskiego 22 (zwany dalej Administratorem lub InterRisk). Z Administratorem można
się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@InterRisk.pl, telefonicznie pod numerem 48
22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować - we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych - poprzez email iod@interrisk.pl, telefonicznie pod
numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
• wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego
(podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt b) i pkt c) oraz art. 9 ust 2 pkt a) Rozporządzenia),
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z
zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f)
Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia
przez niego roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
• ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłatom
nienależnych świadczeń (podstawa prawna - art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie
uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie i ściganie przestępstw popełnianych
na jego szkodę,
Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dana osobowe: imię nazwisko, dane adresowe,
dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, numer fax), numer PESEL, numer rejestracyjny
pojazdu, numer VIN.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
zawartej umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Administrator przestanie

wcześniej przetwarzać dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (np. dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania i celów analitycznych) jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania
Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub
podstaw do ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zakładom reasekuracji, a także podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, takim jak: dostawcy usług IT,
operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami, agencje marketingowe, agenci ubezpieczeniowi, podmioty świadczące
usługi w zakresie likwidacji szkód, podmioty świadczące usługi personalizacji, kopertowania
oraz dystrybucji druku, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcami danych
osobowych mogą być także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów
prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom InterRisk
zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.
Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym. Gdyby natomiast taki transfer Pana/Pani danych
osobowych miał się odbyć – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem
przez InterRisk z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub
serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – InterRisk zapewni
mechanizm legalizujący transfer zgodnie z prawem Unii Europejskiej i zapewniający
odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora)
- w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego oraz profilowania,
- wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim
podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu

bezpośredniego, nie oznacza sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego,
- przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie
zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych,
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub
z inspektorem ochrony danych.
Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do
zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka
ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy
ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA AXA
W trosce o ochronę danych podejmujemy działania opisane w tym dokumencie. Informujemy
w nim, w jaki sposób przekazane przez Państwa dane są przez nas gromadzone,
wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane.
Z nami mogą Państwo czuć się bezpiecznie! Według rankingu INTERBRAND 2017 AXA jest
marką ubezpieczeniową nr 1 na świecie - ta pozycja zobowiązuje do zachowania najwyższych
standardów.
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest AXA Ubezpieczenia
TUiR S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 00-867 Warszawa (AXA, administrator).
2. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
- zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka
ubezpieczeniowego - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych
do zawarcia i wykonywania Umowy;
- zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka
ubezpieczeniowego, w zakresie obejmującym dane osobowe określone w art. 27 Ustawy, tj.
dane wrażliwe - podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, pod warunkiem że
ta została przez Państwa udzielona; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są
przetwarzane w tym celu;
- oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania
klientów przed zawarciem umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest przepis
prawa;
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach
analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
- w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania, także po zakończeniu
umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, pod
warunkiem że została przez Państwa udzielona; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie
są przetwarzane w tym celu;
- w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług
podmiotów z grupy AXA w Polsce, tj. AXA Życie TU S.A., AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.,
AXA Polska S.A., AXA TFI S.A., AXA PTE S.A. - podstawą prawną przetwarzania danych jest
Państwa zgoda, pod warunkiem że została przez Państwa udzielona; w razie nieudzielenia zgody
dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu;
- wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z prawem sankcyjnym oraz
przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu - podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z
przepisów dotyczących szczególnych środków ograniczających (prawo sankcyjne), o ile
przepisy te będą miały zastosowanie;

- ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową ubezpieczenia
- podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu AXA; uzasadnionym interesem AXA jest możliwość
dochodzenia przez nią roszczeń;
- ewentualnego podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom
ubezpieczeniowym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu AXA; uzasadnionym interesem AXA jest
możliwość przeciwdziałania przestępstwom i ścigania przestępstw popełnianych na szkodę
AXA;
- reasekuracji ryzyk - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową
ubezpieczenia zawartą z Państwem.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem zawarcia umowy
ubezpieczenia. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia umowy
ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celu ich przetwarzania w celach marketingowych
jest dobrowolne.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
a) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub
b) do momentu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu AXA, lub
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów
prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących
umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów dotyczących
wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych i wdrożenia ustawodawstwa
FATCA oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami, o ile odpowiednie przepisy będą miały zastosowanie w Państwa przypadku.
Administrator zaprzestanie przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania
Państwa danych w tych celach.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych,
to będą one przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
5. AXA przewiduje udostępnienie Państwa danych osobowych następującym kategoriom
odbiorców:
a) podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych osobowych na podstawie przepisów
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i re-asekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. oraz
innych przepisów prawa;

b) spółkom z grupy AXA, tj.: (AXA Życie TU S.A., AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., AXA
Polska S.A., AXA TFI S.A., AXA PTE S.A.) z siedzibą: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
zgodnie z wyrażonymi zgodami;
c) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie AXA, między innymi dostawcom
usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom
marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym - przy czym takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami AXA.
6. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, którym jest Szwajcaria - na
podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony - Decyzja
Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. (2000/518/WE).
Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego,
składając wniosek na formularzach dostępnych na stronie axa.pl.
7. Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych; sprostowania danych
(poprawiania); usunięcia danych osobowych*; ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawa te przysługują
Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez przepisy Rozporządzenia lub
odpowiednio Ustawy. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych
jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
8. Jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia lub Ustawy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
ochronę danych osobowych.
9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Profilowanie będzie się odbywać w celu przedstawienia oferty umowy
ubezpieczenia. Oznacza to, że dane osobowe niezbędne do przedstawienia oferty umowy
ubezpieczenia wykorzystane zostaną do oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia
adekwatnej do niego składki.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych decyzje dotyczące Państwa mogą być
podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). W takiej sytuacji decyzje
te mogą dotyczyć wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane w
szczególności na podstawie Państwa danych, dotyczących stanu zdrowia, daty urodzenia,
wykonywanego zawodu. Decyzje mogą być oparte na profilowaniu, tj. automatycznej ocenie
ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Państwem umowy ubezpieczenia.
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki
ubezpieczeniowej mają Państwo prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia
własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i
podjęcia decyzji przez człowieka).

10.Kontakt z inspektorem ochrony danych AXA możliwy jest pod adresem e-mail:
inspektor@axa.pl*.

Ważne:
Treści oznaczone gwiazdką (*) odnoszą się odpowiednio do uprawnień, które można
wykonywać od dnia 25 maja 2018 r., bądź do podstawy prawnej, która będzie miała
zastosowanie od tego dnia.
Rozporządzenie 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 (Rozporządzenie)
ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
Do dnia 25 maja 2018 r. podstawą przetwarzania danych osobowych są odpowiednie przepisy
ustawy o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
- powoływanej powyżej jako Ustawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
NA ŻYCIE
Administrator danych osobowych: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka
Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 162, 02
342 Warszawa), (dalej jako „Administrator”).
Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres
e-mail centrala@compensa.pl, telefonicznie pod numerem 22 501 61 00 lub pisemnie na adres
Administratora (tj. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).
Inspektor ochrony danych: Z inspektorem ochrony danych (dalej jako „IOD”) można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail iod@vig-polska.pl lub
pisemnie na adres Administratora (tj. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu i na podstawie:
1. Cel: obsługa zgłoszonego roszczenia, w tym wypłata świadczenia
Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze; niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń (w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych)
2. Cel: wypełnienie przez Administratora obowiązków związanych z
przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Podstawa prawna: niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
3. Cel: wypełnianie przez Administratora obowiązków związanych z raportowaniem
FATCA/CRS
Podstawa prawna: niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze wynikającego z przepisów o wypełnianiu obowiązków podatkowych
oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz przepisów o automatycznej
wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
4. Cel: dochodzenie roszczeń związanych z umową ubezpieczenia
Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora w postaci możliwości dochodzenia przez niego roszczeń
5. Cel: podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom
ubezpieczeniowym
Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora w postaci możliwości przeciwdziałania i ścigania przestępstw
popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń
6. Cel: reasekuracja ryzyk
Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora w postaci ograniczenia negatywnego wpływu ryzyka
ubezpieczeniowego, związanego z zawieraną umową ubezpieczenia

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
umowy ubezpieczenia na życie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania
wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia
ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z
innymi państwami.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
W procesie obsługi zgłoszonego roszczenia, w tym wypłaty świadczenia, przetwarzane będą w
szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe,
numer PESEL, numer szkody, treść wydanej decyzji ubezpieczeniowej, wysokość
odszkodowania., cel.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji oraz podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Administratora, m.in. agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT,
podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom świadczącym usługi
personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, podmiotom przetwarzającym dane w celu
windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Przekazywanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym: Pani/Pana dane
osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z
Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony
Danych wskazano powyżej.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych.

Źródło pochodzenia danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane
bezpośrednio od Pani/Pana, ewentualnie w związku z obsługą zgłoszonego roszczenia od
podmiotów uczestniczących w tym postępowaniu, tj. od podmiotu zgłaszającego roszczenie
lub/i od organów władzy publicznej (w szczególności: Policja, Prokuratura).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia, w tym w
szczególności do obsługi zgłoszonego roszczenia i wypłaty świadczenia – bez podania żądanych
przez Administratora danych osobowych nie jest możliwa wypłata świadczenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA PKO BP BANKOWY PTE S.A.
Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKO BP
BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa (dalej „PKO PTE”) zarządzające
funduszami emerytalnymi: PKO BP Bankowym OFE oraz PKO DFE, przy
czym każdy z ww. funduszy emerytalnych jest samodzielnym
administratorem w zakresie danych osobowych jego Klientów.
Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
przez PKO PTE oraz zarządzane przez nie fundusze emerytalne można się
skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail:
IOD@pkopte.pl lub pisemnie na adres: PKO BP BANKOWY PTE S.A.,

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
Cele przetwarzania Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym lub zawarte
oraz podstawa prawna w wiadomości e-mail skierowanej na adres: bok@pkopte.pl, przetwarzane
przetwarzania
będą w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów administratora, którymi są:
• realizacja wszelkich czynności mających na celu udzielenie odpowiedzi na
niniejszą korespondencję,
• możliwość dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom
państwowym, w zakresie i trybie określonym przepisami prawa.
Ponadto, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. agentowi
transferowemu, dostawcom usług IT, czy dostawcom usług archiwizacji
dokumentów – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Okres
przechowywania
danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentuudzielenia
odpowiedzi na niniejszą korespondencję, a następnie do upływu okresu
przedawnienia dochodzenia roszczeń.

Prawa osoby, której
dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panuprawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania, w każdym momencie, zgody na przetwarzanie
podanych danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z inspektorem
ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu
podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym bez ich podania nie
będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na niniejszą korespondencję.

KLAUZULA INFORMACYJNA ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo
Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. (Administratora), z siedzibą przy ul. Rodziny
Hiszpańskich 1, 02- 685 Warszawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą
przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa i umów
międzynarodowych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem pocztowym siedziby
Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz
kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.allianz.pl.
Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy
ubezpieczenia, realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług, w celu analitycznym i
statystycznym, w tym profilowania gdzie marketing bezpośredni i możliwość dokonywania
analiz i statystyk są prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu wypełniania przez
Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa i umów międzynarodowych, a
także w celu przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora i wymaga przetwarzania danych, obrony praw i
dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia w ramach realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora.
Administrator danych jest częścią grupy Allianz, która prowadzi działalność o globalnym
zasięgu. Ze względu na charakter i zakres oferowanych usług, Pani/Pana dane osobowe w
uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeżeli ww. kraje nie zostały uznane przez
Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
Administrator wdraża odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwego stopnia
ochrony Pani/Pana danych. Należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne
zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez
właściwy organ nadzoru. Powyższe środki służą realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych
osobowych oraz zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej. Administrator na Pani/Pana wniosek
udostępni kopię tych zabezpieczeń.
Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych szczególnych kategorii
(zwłaszcza danych dotyczących stanu zdrowia) o ile zostały pozyskane, we wskazanych celach
ich przetwarzania, jest wyrażona przez Panią/Pana wyraźna zgoda.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać
udostępnione m.in. innym zakładom ubezpieczeń, zakładom reasekuracji, które reasekuruje
daną umowę ubezpieczenia, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym,
podmiotom z grupy Allianz. Podmioty z grupy Allianz to Allianz SE z siedzibą w Monachium
oraz grupa podmiotów kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Allianz SE z siedzibą
w Monachium, tj. m.in. Towarzystw Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.,

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww.
podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). Ponadto Pani/Pana dane mogą
zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora,
m.in.: agentom ubezpieczeniowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji
należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom
usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem
i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest zgoda, oraz przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od
Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim
Pani/ Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na
podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi
danych.
Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych lub z
inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA TUIR ALLIANZ POLSKA S.A.
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. (Administratora), z siedzibą przy ul. Rodziny
Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą
przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa i umów
międzynarodowych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem pocztowym siedziby
Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz
kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.allianz.pl.
Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy
ubezpieczenia, realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług, w celu analitycznym i
statystycznym, w tym profilowania gdzie marketing bezpośredni i możliwość dokonywania
analiz i statystyk są prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu wypełniania przez
Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa i umów międzynarodowych, a
także w celu przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora i wymaga przetwarzania danych, obrony praw i
dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia w ramach realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora.
Administrator danych jest częścią grupy Allianz, która prowadzi działalność o globalnym
zasięgu. Ze względu na charakter i zakres oferowanych usług, Pani/Pana dane osobowe w
uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeżeli ww. kraje nie zostały uznane przez
Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
Administrator wdraża odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwego stopnia
ochrony Pani/Pana danych. Należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne
zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez
właściwy organ nadzoru. Powyższe środki służą realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych
osobowych oraz zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej. Administrator na Pani/Pana wniosek
udostępni kopię tych zabezpieczeń.
Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych szczególnych kategorii,
zwłaszcza danych dotyczących stanu zdrowia, o ile zostały pozyskane, we wskazanych celach
ich przetwarzania, jest wyrażona przez Panią/Pana wyraźna zgoda.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać udostępnione m.in.
innym zakładom ubezpieczeń, zakładom reasekuracji, które reasekuruje daną umowę
ubezpieczenia, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym, podmiotom z
grupy Allianz. Podmioty z grupy Allianz oznacza Allianz SE z siedzibą w Monachium oraz
grupę podmiotów kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Allianz SE z siedzibą w
Monachium, tj. m.in. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne

Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz
Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny
Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Ponadto, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: agentom
ubezpieczeniowym, warsztatom naprawczym, podmiotom przetwarzającym dane w celu
windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe,
dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów
zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Decyzje w sprawie wysokość składki ubezpieczeniowej będą wydawane w sposób wyłącznie
zautomatyzowany, w oparciu o wynik oceny ryzyka ubezpieczeniowego, dokonywanej przy
wykorzystaniu profilowania. Podstawą oceny będą Pani/Pana dane osobowe zawarte we
wniosku, a także pozyskane z innych źródeł, takich jak umowy ubezpieczenia lub historia
szkodowa. Kategorie danych uwzględnianych w procesie profilowania dotyczą przedmiotu
ubezpieczenia, prawdopodobieństwa wystąpienia szkody oraz innych czynników,
wpływających na wzrost ryzyka ubezpieczeniowego. Im wyższe prognozowane ryzyko, tym
wyższa będzie wysokość składki. Przysługuje Pani/Panu prawo do zakwestionowania decyzji,
wyrażenia własnego stanowiska lub uzyskania interwencji człowieka.
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest zgoda, oraz przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od
Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim
Pani/ Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na
podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi
danych.
Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych lub z
inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Nazwa: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia
SA (dalej: ERGO Hestia)
Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
Numer telefonu: 801 107 107 lub (58) 555 55 55
Inspektor ochrony danych

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
•

adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

•
•

adres email: iod@ergohestia.pl
formularz kontaktowy: znajduje się w sekcji OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH na stronie www.ergohestia.pl

Cele i podstawy prawne Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na
przetwarzania
zgłoszenie.
W zależności od przedmiotu
przetwarzania danych będzie :

zgłoszenia

podstawą

prawną

wypełnienie przez administratora obowiązków prawnych
uzasadniony interes administratora
Odbiorcy danych

podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii
(m.in. dostawcy usług IT, agenci ubezpieczeniowi, podmioty
przeprowadzające
postępowanie
likwidacyjne
świadczeń
ubezpieczeniowych – w zależności od przedmiotu zgłoszenia)

Prawa
związane
•z
przetwarzaniem danych

- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

•
•

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania
danych
osobowych
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych

Inne informacje

•

•

- okres przetwarzania danych: dane osobowe będą przechowywane do
momentu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa
- podanie danych osobowych w związku ze zgłoszoną sprawą jest
konieczne do identyfikacji osoby zgłaszającej – bez podania danych
osobowych nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi

KLAUZULA INFORMACYJNA SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
ERGO HESTIA S.A.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Nazwa: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (dalej:
ERGO Hestia)
Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
Numer telefonu: 801 107 107 lub (58) 555 55 55
Inspektor
ochrony danych

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
•

adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

•
•

Cele
i
podstawy
prawne przetwarzania

Odbiorcy danych

Prawa związane z
przetwarzaniem
danych

adres email: iod@ergohestia.pl
formularz kontaktowy: znajduje się w sekcji OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH na stronie www.ergohestia.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na
zgłoszenie.
W zależności od przedmiotu zgłoszenia podstawą prawną przetwarzania
danych będzie :
wypełnienie przez administratora obowiązków prawnych
uzasadniony interes administratora
podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii
(m.in. dostawcy usług IT, agenci ubezpieczeniowi, podmioty
przeprowadzające
postępowanie
likwidacyjne
świadczeń
ubezpieczeniowych – w zależności od przedmiotu zgłoszenia)
•

prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania
ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

•

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych

•

Inne informacje

•

•

okres przetwarzania danych: dane osobowe będą
przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń oraz
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających
z przepisów prawa
podanie danych osobowych w związku ze zgłoszoną sprawą
jest konieczne do identyfikacji osoby zgłaszającej – bez podania
danych osobowych nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi

KLAUZULA INFORMACYJNA EUROP ASSISTANCE S.A.
Celem niniejszej informacji jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy
Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.
1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywał Pana/Pani dane osobowe?
Europ Assistance S.A., działająca w oparciu o przepisy francuskiego Kodeksu ubezpieczeń, z
siedzibą w Gennevilliers, 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francja,
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Nanterre pod nr 451 366 405, działająca na
terytorium Polski i reprezentowana przez: Europ Assistance Irish Branch z siedzibą w Dublinie,
4th Floor 4 – 8 Eden Quay, Dublin 1 Irlandia, zarejestrowaną w Urzędzie Rejestrowym pod nr
907 089,

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?
Europ Assistance S.A., będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:
- ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem,
- wystawianie polis ubezpieczeniowych i zarządzanie nimi,
- likwidacji szkód ubezpieczeniowych,
- działań marketingowych i promocyjnych,
- udostępniania informacji do celów zwalczania nadużyć.
Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Europ Assistance S.A
stanowi umowa ubezpieczenia, działania podjęte na Pani/Pani żądanie przed zawarciem umowy
ubezpieczenia lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?
Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów. Europ
Assistance S.A. będzie przetwarzać w szczególności: Imię, Nazwisko, PESEL, adres
zamieszkania, nr telefonu, adres zamieszkania, datę urodzenia, okoliczności wypadku
ubezpieczeniowego, w tym dane o stanie zdrowia.

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów
operacyjnych oraz formularzy papierowych.

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

Możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom Europ Assistance S.A. a także
podmiotom, którymi Europ Assistance posługuje się przy świadczeniu usług objętych umową
ubezpieczenia oraz organom nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym takim jak Komisja
Nadzoru Finansowego, czy Rzecznik Finansowy.

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?
Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na realizację postanowień umowy
ubezpieczenia. W przypadku ich nieprzekazania brak jest możliwości świadczenia usług z tytułu
zawarcia umowy.

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?
W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani poprzez zgłoszenie
żądania na adres poczty elektronicznej iod@europ-assistance.pl. prawo: dostępu do własnych
danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych,
usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Przenoszenia danych, wycofania
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania przez
Europ Assistance S.A. Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego
lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa

8. W jaki sposób można wnieść skargę?
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane do momentu wygaśnięcia Pana/Pani roszczeń z
umowy ubezpieczenia, a następnie przez okres wymagany przepisami powszechnie
obowiązującego prawa (np. prawa podatkowego).

10. Nasz inspektor ochrony danych
W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych
Europ Assistance przy pomocy poczty elektronicznej na adres iod@europ-assistance.pl

11. Ochrona danych osobowych

Wszelkie informacje dotyczące wytycznych, którymi Europ Assistance Polska kieruje się w celu
zapewnienia ochrony danych osobowych, są dostępne pod tym linkiem:
https://ubezpieczenia.europ-assistance.pl/ochrona-danych-osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA UNIQA TU NA ŻYCIE S.A.
Administrator danych
Administratorem danych jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, z
siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, zwana dalej UNIQA .

Dane kontaktowe
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email dane.osobowe@uniqa.pl,
formularz kontaktowy pod adresem www.uniqa.pl, lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym
można się skontaktować poprzez email dane.osobowe@uniqa.pl, formularz kontaktowy pod
adresem www.uniqa.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
- zawarcia lub przystąpienia do umowy ubezpieczenia na życie i jej wykonania, w tym
dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych
o stanie zdrowia,
- oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania
klientów przed zawarciem umowy lub przystąpieniem do umowy - podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz zgoda na przetwarzanie
danych o stanie zdrowia,
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach
analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
- wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego
z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- wypełniania przez administratora danych obowiązków związanych z raportowaniem
FATCA/CRS – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o wypełnianiu

międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz
przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia na życie –
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość
dochodzenia przez niego roszczeń,
- podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym
– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość
przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
- reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem
administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z
Panią/Panem.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
umowy ubezpieczenia na życie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania
wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
przepisów wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia
ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z
innymi państwami.
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw
wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji oraz podmiotom
świadczącym usługi assistance zgodnie z przedmiotem umowy ubezpieczenia.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu
windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Pani/Pana dane
osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym . Proces przetwarzania danych
osobowych, w szczególności podstawy przetwarzania są zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie.
Może Pani/Pan otrzymać kopię dokumentu regulującego kwestie przetwarzania danych
osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – proszę skontaktować się w tej
sprawie z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje
Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego oraz profilowania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia lub przystąpienia do
umowy ubezpieczenia i jej wykonania lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje
Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu
administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub
z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły
wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana
danych dotyczących daty urodzenia, stanu zdrowia, wykonywanego zawodu, miejsca
zamieszkania, uprawianych sportów, hobby lub innych aktywności, przyjmowanych używkach,

statusie rodzinnym i majątkowym (przybliżonym poziomie dochodu i/lub zobowiązań
finansowych). Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka
ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia na życie lub przystąpienia
Pani/ Pana do umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, wykonywanie niektórych zawodów może
wiązać się w wyższym ryzykiem zdrowotnym i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może
być wyższa. Na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona
wysokość składki ubezpieczeniowej.
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki
ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego
stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia
decyzji przez człowieka).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia lub
przystąpienia do umowy ubezpieczenia i jej wykonania oraz do dokonania oceny ryzyka
ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy
ubezpieczenia lub przystąpienie do umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach
marketingowych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA CONCORDIA POLSKA TUW
1. Na mocy przepisów ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) Concordia
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. S.
Małachowskiego 10 jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.
2. Jako administrator danych osobowych Concordia Polska TUW informuje Pana/Panią, iż:
a) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy
ubezpieczenia;
b) Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu:
▪

zawarcia i wykonania Umowy ubezpieczenia (art. 6 ust.1 pkt b) RODO;

▪

realizacji uzasadnionego interesu administratora: marketingu bezpośredniego
produktów własnych administratora i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO;

▪

realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: m.in. wynikającego z
przepisów o rachunkowości, czynności podejmowane w związku z
przeciwdziałaniem przestępczości ubezpieczeniowej, ocenie ryzyka (art. 6 ust. 1 pkt
c) RODO;

▪

marketingu, na podstawie dobrowolnej zgody (jeśli została wyrażona) - (art. 6 ust. 1
pkt a) RODO;

c) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) dane mogą być udostępnione przez Ubezpieczyciela innym zakładom ubezpieczeń,
prowadzącym działalność w zakresie reasekuracji czynnej, w celach związanych z
reasekuracją ryzyka oraz innym podmiotom wykonującym usługi i spełniającym
świadczenia objęte Umową ubezpieczenia, jak również podmiotom upoważnionym do
uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1844) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
e) kontakt z inspektorem ochrony danych u Ubezpieczyciela możliwy jest pod adresem email iod@concordiaubezpieczenia.pl lub nr tel. 61 858 48 00;
f) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy
ubezpieczenia, zgodnie z przepisami prawa;
g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

h) Pana/Pani dane osobowe mogą zostać wykorzystane w procesie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania - w celach zawarcia, wykonania Umowy
oraz marketingu. Na podstawie otrzymanych danych może zostać dokonana ocena
ryzyka oraz kalkulacja składki przez system informatyczny (bez wpływu człowieka). Ma
Pan/Pani prawo do:
▪

zakwestionowania decyzji wydanej bez wpływu człowieka, do wyrażenia własnego
stanowiska lub do podjęcia decyzji przez człowieka – poprzez kontakt z
Ubezpieczycielem,

▪

wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym
(w tym profilowania).

KLAUZULA INFORMACYJNA WTUŻIR CONCORDIA CAPITAL S.A.
Na mocy przepisów ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) Wielkopolskie Towarzystwo
Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
przy ul. S. Małachowskiego 10 jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.
1. Jako administrator danych osobowych WTUŻiR Concordia Capital SA informuje
Pana/Panią, iż:
a) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy
ubezpieczenia;
b) Pana/Pani dane przetwarzane będą również w celu wykonania przez instytucje
obowiązane obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
c) Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu:
▪

zawarcia i wykonania Umowy ubezpieczenia (art. 6 ust.1 pkt b) RODO;

▪

realizacji uzasadnionego interesu administratora: marketingu bezpośredniego
produktów własnych administratora i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO;

▪

realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: m.in. wynikającego z
przepisów o rachunkowości, czynności podejmowane w związku z
przeciwdziałaniem przestępczości ubezpieczeniowej, ocenie ryzyka (art. 6 ust. 1 pkt
c) RODO;

▪

marketingu, na podstawie dobrowolnej zgody (jeśli została wyrażona) - (art. 6 ust. 1
pkt a) RODO;

d) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) dane mogą być udostępnione przez Ubezpieczyciela innym zakładom ubezpieczeń,
prowadzącym działalność w zakresie reasekuracji czynnej, w celach związanych z
reasekuracją ryzyka oraz innym podmiotom wykonującym usługi i spełniającym
świadczenia objęte Umową ubezpieczenia, jak również podmiotom upoważnionym do
uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1844) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
f) kontakt z inspektorem ochrony danych u Ubezpieczyciela możliwy jest pod adresem email iod@concordiaubezpieczenia.pl lub nr tel. 61 858 48 00;
g) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy
ubezpieczenia, zgodnie z przepisami prawa;

h) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Pana/Pani dane osobowe mogą zostać wykorzystane w procesie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania - w celach zawarcia, wykonania Umowy
oraz marketingu. Na podstawie otrzymanych danych może zostać dokonana ocena
ryzyka oraz kalkulacja składki przez system informatyczny (bez wpływu człowieka). Ma
Pan/Pani prawo do:
▪

zakwestionowania decyzji wydanej bez wpływu człowieka, do wyrażenia własnego
stanowiska lub do podjęcia decyzji przez człowieka – poprzez kontakt z
Ubezpieczycielem,

▪

wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym
(w tym profilowania).

KLAUZULA INFORMACYJNA AVIVA
Grupa Aviva zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i przestrzegania standardów
zabezpieczenia danych.
Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad
wykorzystywania danych osobowych w naszej grupie.

gromadzenia,

przetwarzania

i

Administratorem danych osobowych gromadzonych danych są następujące podmioty z Grupy
Aviva:
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (zwana dalej Aviva TUŻ) z siedzibą w
Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa.
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA (zwana dalej Aviva TUO) z siedzibą w
Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa.
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (zwana dalej Aviva
TFI) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa.
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Aviva TFI,
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA (zwana dalej Aviva PTE)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa.
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (zwana dalej Aviva OFE) z siedzibą
w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa,
oraz
Aviva Spółka z o. o. (zwana dalej Aviva), z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00189 Warszawa.
Fundacja Aviva, z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B 00-189 Warszawa.
Ubezpieczenia na życie
Aviva TUŻ jest administratorem danych gromadzonych w celu zawarcia i wykonania umowy
ubezpieczenia na życie, dotyczących osób: ubezpieczonych, ubezpieczających i uprawnionych
do otrzymania świadczenia, a także osób będących potencjalnymi klientami.
Aviva TUŻ jest administratorem danych gromadzonych w celu zawarcia i wykonania umowy
ubezpieczenia na życie, dotyczących osób: ubezpieczonych, ubezpieczających i uprawnionych
do otrzymania świadczenia, a także osób będących potencjalnymi klientami.
Dane ubezpieczonych są przetwarzane przez Aviva TUŻ na podstawie zgody osoby, której
dotyczą lub przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Dane ubezpieczających są przetwarzane przez Aviva TUŻ na podstawie zgody osoby, której
dotyczą lub w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia.

Dane osób uprawnionych do otrzymania świadczenia są przetwarzane przez Aviva TUŻ na
podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie
uzasadnionego interesu zakładu ubezpieczeń, którym jest wykonanie umowy ubezpieczenia.
Dane potencjalnych klientów są przetwarzane przez Aviva TUŻ na podstawie zgody osoby,
której dotyczą lub przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub
prawnie uzasadnionego interesu zakładu ubezpieczeń, którym jest zawarcie umowy
ubezpieczenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dane osobowe naszych Klientów mogą zostać
przekazane następującym odbiorcom danych: innym ubezpieczycielom i reasekuratorom w
zakresie i celu wynikającym z zawartych umów ubezpieczenia, Generalnemu Inspektorowi
Informacji Finansowej oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych
w zakresie i celu określonym w przepisach prawa. W przypadku produktów assistance
przekazujemy dane do AWP P&C SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul.
Domaniewskiej 50B, 02-672 Warszawa. Prosimy o zapoznanie się polityką prywatności
zamieszczoną na stronie internetowej www.mondial-assistance.pl/biznes/awp.aspx.
Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze wniosków
ubezpieczeniowych, formularze zmiany danych, formularze zgłoszenia roszczenia oraz inne
dokumenty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dane osobowe ubezpieczonych mogą zostać
uzyskane od: innych ubezpieczycieli, podmiotów świadczących usługi lecznicze (placówki
medyczne) oraz Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, w związku z oceną ryzyka ubezpieczeniowego lub rozpatrywaniem roszczenia. Zakład
ubezpieczeń może również wnioskować o informacje z Sądu, prokuratury, Policji oraz innych
organów i instytucji, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą
ustalania odpowiedzialności, o ile informacje te są niezbędne do ustalenia okoliczności
wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy ubezpieczenia i przedawnienia
roszczeń wynikających z tej umowy oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o
rachunkowości.
Jedną z metod przetwarzania danych osobowych przez zakład ubezpieczeń jest profilowanie.
Profilowanie jest formą automatycznego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych do doboru produktów ubezpieczeniowych albo oceny ryzyka
ubezpieczeniowego, w tym do oceny stanu zdrowia.
Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom z Grupy Aviva w celach marketingowych
tylko w przypadku udzielenia takiej zgody.
Ubezpieczenia ogólne

Aviva TUO jest administratorem danych gromadzonych w związku z zawarciem i wykonaniem
umowy ubezpieczenia.
Aviva TUO jest administratorem danych gromadzonych w związku z zawarciem i wykonaniem
umowy ubezpieczenia.
Dane ubezpieczonych są przetwarzane przez Aviva TUO na podstawie zgody osoby, której
dotyczą lub przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Dane ubezpieczających są przetwarzane przez Aviva TUO na podstawie zgody osoby, której
dotyczą lub w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia.
Dane uprawnionych do otrzymania świadczenia/odszkodowania są przetwarzane przez Aviva
TUO na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub
prawnie uzasadnionego interesu zakładu ubezpieczeń, którym jest wykonanie umowy
ubezpieczenia.
Dane potencjalnych klientów są przetwarzane przez Aviva TUO na podstawie zgody osoby,
której dotyczą przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie
uzasadnionego interesu zakładu ubezpieczeń, którym jest zawarcie umowy ubezpieczenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dane osobowe naszych Klientów mogą zostać
przekazane następującym odbiorcom danych: innym ubezpieczycielom i reasekuratorom, w
zakresie i celu wynikającym z zawartych umów ubezpieczenia, Ubezpieczeniowemu
Funduszowi Gwarancyjnemu oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do
danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa. W przypadku produktów assistance
przekazujemy dane do AWP P&C SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul.
Domaniewskiej 50B, 02-672 Warszawa. Prosimy o zapoznanie się polityką prywatności
zamieszczoną na stronie internetowej www.mondial-assistance.pl/biznes/awp.aspx.
Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze służące do kalkulacji
składki ubezpieczeniowej, formularze wniosków ubezpieczeniowych, formularze zmiany
danych, formularze zgłoszenia szkody oraz inne dokumenty związane z zawarciem i
wykonaniem umowy ubezpieczenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dane osobowe ubezpieczonych mogą zostać
uzyskane od: innych ubezpieczycieli, podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz
Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w zakresie i
celu wynikającym z zawartych lub zawieranych umów ubezpieczenia oraz od
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w celu kalkulacji składki ubezpieczeniowej lub
rozpatrywania roszczenia. Zakład ubezpieczeń może również wnioskować o informacje z Sądu,
prokuratury, Policji oraz innych organów i instytucji, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem
losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, o ile informacje te są niezbędne do
ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub
świadczenia.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy ubezpieczenia i przedawnienia
roszczeń wynikających z tej umowy oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o
rachunkowości.
Jedną z metod przetwarzania danych osobowych przez zakład ubezpieczeń jest profilowanie.
Profilowanie jest formą automatycznego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych do doboru produktów ubezpieczeniowych albo oceny ryzyka
ubezpieczeniowego.
Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom z Grupy Aviva w celach marketingowych
tylko w przypadku udzielenia takiej zgody.
Fundusz emerytalny
Aviva OFE jest administratorem danych gromadzonych w związku z przystąpieniem do
funduszu emerytalnego.
Aviva OFE jest administratorem danych gromadzonych w związku z przystąpieniem do
funduszu emerytalnego.
Dane członków otwartego funduszu emerytalnego są przetwarzane przez Aviva OFE na
podstawie zgody osoby, której dotyczą, przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych lub w związku z zawarciem umowy z funduszem emerytalnym.
Dane małżonków członków otwartego funduszu emerytalnego są przetwarzane przez Aviva
OFE na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Dane osób uposażonych (beneficjentów) są przetwarzane przez Aviva OFE na podstawie
przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych lub prawnie
uzasadnionego interesu funduszu emerytalnego, którym jest realizacja umowy z członkiem
funduszu.
Dane potencjalnych klientów są przetwarzane przez Aviva PTE na podstawie zgody osoby,
której dotyczą lub prawnie uzasadnionego interesu zakładu ubezpieczeń, którym jest zawarcie
umowy z funduszem emerytalnym.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych dane osobowe naszych Klientów mogą
zostać przekazane następującym odbiorcom danych: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz
innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu
określonym w przepisach prawa.
Dane osobowe zbieramy poprzez formularze przystąpienia do otwartego funduszu
emerytalnego, formularze zmiany danych, formularze zgłoszenia roszczenia oraz na podstawie
innych dokumentów związanych z przystąpieniem do otwartego funduszu emerytalnego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o
organizacji i funkcjonowaniu funduszu emerytalnego dane osobowe mogą zostać uzyskane z
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy z funduszem emerytalnym, a
następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych.
Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom z Grupy Aviva w celach marketingowych
tylko w przypadku udzielenia takiej zgody.
Fundusz inwestycyjny
Fundusz inwestycyjny jest administratorem danych gromadzonych w związku z dystrybucją
jednostek uczestnictwa.
Fundusz inwestycyjny jest administratorem danych gromadzonych w związku z dystrybucją
jednostek uczestnictwa.
Dane uczestników funduszu inwestycyjnego są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której
dotyczą lub przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi w związku z nabyciem jednostek funduszu.
Dane pełnomocników i reprezentantów uczestników funduszu inwestycyjnego są przetwarzane
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu funduszu inwestycyjnego, którym jest realizacja
zleceń uczestników.
Dane osób uposażonych są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz prawnie
uzasadnionego interesu funduszu inwestycyjnego, którym jest realizacja zleceń uczestników.
Dane potencjalnych klientów są przetwarzane przez Aviva TFI na podstawie zgody osoby, której
dotyczą lub prawnie uzasadnionego interesu, którym jest dystrybucja jednostek uczestnictwa.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe naszych Klientów mogą zostać
przekazane następującym odbiorcom danych: Ministerstwu Finansów oraz innym instytucjom
ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach
prawa.
Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze zlecenia nabycia
jednostek uczestnictwa, formularze dyspozycji zmiany danych oraz na podstawie innych
dokumentów związanych z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy z funduszem inwestycyjnym,
a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom z Grupy Aviva w celach marketingowych
tylko w przypadku udzielenia takiej zgody przez Użytkownika.
Fundacja Aviva
Fundacja jest administratorem danych związanych z działalnością Fundacji. Dane są
przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub prawnie uzasadnionego interesu,
którym jest realizacja statusowych celów fundacji.

Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze internetowe.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu
zgłoszenia żądania usunięcia danych, sprzeciwu na przewarzanie danych lub odwołania zgody
na przetwarzanie danych.
Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom z Grupy Aviva w celach marketingowych
tylko w przypadku udzielenia takiej zgody przez Użytkownika.
Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze internetowe.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu
zgłoszenia żądania usunięcia danych, sprzeciwu na przewarzanie danych lub odwołania zgody
na przetwarzanie danych.
Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom z Grupy Aviva w celach marketingowych
tylko w przypadku udzielenia takiej zgody przez Użytkownika.
Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze internetowe.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu
zgłoszenia żądania usunięcia danych, sprzeciwu na przewarzanie danych lub odwołania zgody
na przetwarzanie danych.
Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom z Grupy Aviva w celach marketingowych
tylko w przypadku udzielenia takiej zgody przez Użytkownika.
Aviva Sp. z o. o.
Aviva Sp. z o. o. jest administratorem danych potencjalnych klientów Grupy Aviva oraz
użytkowników serwisów i aplikacji internetowych.
Dane potencjalnych klientów oraz użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody osoby,
której dotyczą lub prawnie uzasadnionego interesu, którym jest pośredniczenie w zawieranie
umów ubezpieczenia i dystrybucja jednostek uczestnictwa oraz przeprowadzanie badaniu
profilu inwestora.
Dane osobowe naszych klientów są przekazywane podmiotom z Grupy Aviva w celu zawarcia
i wykonania usług finansowych.
Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze kontaktowe, formularze
ankiety potrzeb, formularz profilu inwestora, strony serwisu internetowego lub od podmiotów
udostępniających dane w celach marketingowych na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu
zgłoszenia żądania usunięcia danych, sprzeciwu na przewarzanie danych lub odwołania zgody
na przetwarzanie danych.
Przysługujące prawa

W sytuacji, w której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, osobie której dane
dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osoba, której dane dotyczą ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści
przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o ile jest to zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa lub też ograniczenia ich przetwarzania np. w celach
marketingowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, poprzez kontakt:
1. w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej bok@aviva.pl.
2. telefoniczny, za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta pod numerem 22 557 44 44,
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Ambrożym Wójcikiem jest możliwy
poprzez adres e-mail bok@aviva.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA GENERALI T.U. S.A. I GENERALI T.U. S.A.
DANE OSOBOWE - RODO
Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie 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) (dalej: „RODO”).
W związku z tym informujemy, że:
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych, w zależności od wyrażonej zgody, rodzaju i
zakresu świadczonych usług, a także podmiotu, z którym została zawarta umowa mogą być:
•

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej „Generali T.U. S.A.”),

•

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., (dalej „Generali Życie T.U. S.A.”),

z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa). W zależności od powyższych
okoliczności, administratorem Twoich danych osobowych może być każda ze spółek z osobna,
kilka z nich lub wszystkie podmioty Grupy Generali.
Inspektor Ochrony Danych
Administratorzy danych osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz
się skontaktować poprzez email: iod@generali.pl; telefonicznie pod numerem telefonu 913 913
913; lub pisemnie wysyłając korespondencję pod nasz adres: ul. Postępu 15B (02-676
Warszawa).
Obowiązek informacyjny
Podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych administrator przekaże Ci wszelkie
informacje wynikające z art. 13 RODO. W przypadku, w którym administrator pozyska Twoje
dane osobowe od innych osób i będzie to wymagane prawem, administrator przekaże Ci także
wszelkie informacje wynikające z art. 14 RODO najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania,
przy naszej pierwszej komunikacji lub przy ujawnieniu danych innemu odbiorcy.
Cele i podstawy przetwarzania
W zależności od wyrażonej zgody, rodzaju i zakresu świadczonych usług, a także podmiotu, z
którym została zawarta umowa Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez:
1. Generali T.U S.A
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności:
a. w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Twojego
zainteresowania naszą ofertą - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania danych dla zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku wynikającego z
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. w celu wypełnienia obowiązków związanych z (i) przeciwdziałaniem finansowaniu
terroryzmu,
(ii)
z
raportowaniem
CRS,
gdy
zawarliśmy
umowę
ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania
jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem
przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód
ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania
zgłoszenia gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia
- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. w celach analitycznych (doboru usług do potrzeb naszych Klientów, optymalizacji
naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje
zainteresowanie, itp.) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy
ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h. w celu reasekuracji ryzyk będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zmniejszenia
ryzyka
ubezpieczeniowego,
gdy
zawarliśmy
umowę
ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
i. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy zawarliśmy umowę
ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
j. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę
ubezpieczenia/przystąpiłeś do umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania

jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
k. w celu oferowania Ci przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych będących
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu - podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
l. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług podmiotów z Grupy Generali
bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb,
czyli profilowania - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgodą (art.
6 ust. 1 lit. a RODO);
m. dodatkowo, w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia możemy
przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia - podstawą prawną
przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Okres przetwarzania danych osobowych
1. Generali T.U. S.A
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia do konkretnej umowy ubezpieczenia będą
przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli
maksymalnie przez 21 lat od końca roku, w którym wygasła ta umowa, w tym 20 lat to
najdłuższy możliwy okres przedawnienia, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych
w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej
daty usunięcia dla umów ubezpieczenia kończących się w danym roku.
Jeżeli nie dojdzie do zawarcia do umowy ubezpieczenia w ciągu dwóch miesięcy od złożenia Ci
przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie ubezpieczenia oraz
zawarte we wniosku zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do
marketingu bezpośredniego.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i naszych usług możemy
przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub
ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego podmiotów z Grupy Generali
możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz zgodę względem ich przetwarzania w tym celu lub
ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą zostać również ujawnione organom państwowym w przypadkach
określonych przepisami prawa.
3. Generali T.U. S.A
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z Grupy Generali, naszym partnerom,
czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zakładom reasekuracji. Do
Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy

księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach
likwidacji szkód.
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi. W
przypadku danych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych, odbywa się to na podstawie
regulacji Privacy Shield. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych.
Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.
Informacja o wymogu podania danych
3. Generali T.U. S.A
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i dokonaniem oceny ryzyka jest
konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka
ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy
ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
1. Generali T.U. S.A
W procesie analizy ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia umowy ubezpieczenia podejmujemy
decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane
w przesłanej dokumentacji. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o
informacje o stanie zdrowia, dacie urodzenia, wykonywanym zawodzie, zasad analizy ryzyka
ubezpieczeniowego. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na
dostępność produktów, sumę ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej.
Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich
danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących Twoje sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów przeprowadzenia analizy ryzyka
ubezpieczeniowego odbywa się zgodnie z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest w zależności od wyrażonej zgody, rodzaju i
zakresu świadczonych usług, a także podmiotu, z którym została zawarta umowa może być:
•

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej „Generali T.U. S.A.”),

•

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej „Generali Życie T.U. S.A.”),

z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa). W zależności od powyższych
okoliczności, administratorem Twoich danych osobowych może być każda ze spółek.
Inspektor Ochrony Danych
Administratorzy danych osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz
się skontaktować poprzez email: iod@generali.pl; telefonicznie pod numerem telefonu 913 913
913; lub pisemnie wysyłając korespondencję pod nasz adres: ul. Postępu 15B (02-676
Warszawa).
Obowiązek Informacyjny
Podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych administrator przekaże Ci wszelkie
informacje wynikające z art. 13 RODO. W przypadku, w którym administrator pozyska Twoje
dane osobowe od innych osób i będzie to wymagane prawem, administrator przekaże Ci także
wszelkie informacje wynikające z art. 14 RODO najpóźniej w ciągu miesiąca od ich pozyskania,
przy naszej pierwszej komunikacji lub przy ujawnieniu danych innemu odbiorcy.
Cele i podstawy przetwarzania
1. Generali T.U. S.A
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane:
a. w celu wykonania umowy ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem finansowaniu
terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 33-46 ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
c. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem
przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód
ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania
zgłoszenia, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania
przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami, gdy zawarliśmy
umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. w celu reasekuracji ryzyk będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6
ust. 1 lit. f RODO);

g. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy zawarliśmy umowę
ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust.
1 lit. f RODO);
i. w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia będziemy przetwarzać dane
osobowe dotyczące Twojego zdrowia na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
2. Generali Życie T.U. S.A
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności:
a. w celu wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Twojego zainteresowania naszą
ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu wypełnienia obowiązków związanych z (i) przeciwdziałaniem praniu brudnych
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (ii) z raportowaniem FATCA, (iii) z
raportowaniem CRS, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia / przystąpiłeś do umowy
ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem
przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód
ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania
zgłoszenia, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania
przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami, gdy zawarliśmy
umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. w celu reasekuracji ryzyk będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6
ust. 1 lit. f RODO);
g. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy zawarliśmy umowę
ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia

naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust.
1 lit. f RODO);
i. dodatkowo, w celu realizacji umowy ubezpieczenia będziemy przetwarzać dane
osobowe dotyczące Twojego zdrowia na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Okres przetwarzania danych osobowych
1. Generali T.U S.A
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia będą
przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli
maksymalnie przez 21 lat od końca roku, w którym wygasła ochrona ubezpieczeniowa, w tym
20 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń
zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy
określeniu jednej daty usunięcia dla umów ubezpieczenia kończących się w danym roku.
2. Generali Życie T.U S.A
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia/przystąpienia do konkretnej umowy ubezpieczenia
będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli
maksymalnie przez 21 lat od końca roku, w którym wygasła ta umowa, w tym 20 lat to
najdłuższy możliwy okres przedawnienia, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych
w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej
daty usunięcia dla umów ubezpieczenia kończących się w danym roku.
Odbiorcy danych osobowych
1. Generali T.U. S.A. i Generali Życie T.U. S.A
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z Grupy Generali, naszym partnerom,
czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zakładom reasekuracji. Do
Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy
księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach
likwidacji szkód.
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi. W
przypadku danych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych, odbywa się to na podstawie
regulacji Privacy Shield. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych.
Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.
2. Generali T.U. S.A.
W trakcie zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia możliwa jest wymiana Twoich
danych pomiędzy Generali T.U. S.A. a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
(Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11, 01231 Warszawa). Kategorie Twoich danych, które możemy wymieniać z Ubezpieczeniowym

Funduszem Gwarancyjnym to: Twoja historia ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia OC
oraz historia szkodowości.
Informacja o wymogu podania danych
1. Generali T.U. S.A. i Generali Życie T.U. S.A
Podanie danych osobowych jest konieczne do likwidacji szkody - bez podania danych
osobowych nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
1. Generali T.U. S.A.
W procesie obsługi wybranych rodzajów szkód podejmujemy decyzje w sposób
zautomatyzowany, w oparciu o dane podane w przesłanej dokumentacji. Decyzje podejmowane
w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na przyznanie / odmowę przyznania
odszkodowania oraz jego wysokość. .
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów wypłacania odszkodowań i innych
świadczeń należnych z tytułu umów ubezpieczenia odbywa się zgodnie z art. 4 ust. 8 pkt 2
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA INTER UBEZPIECZENIA
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako „Dane Osobowe”) jest
Towarzystwo, z którym zamówiono kontakt (dalej jako „Administrator”). Dane Osobowe będą
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym
dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione
poniżej.
1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych
Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
1.1 realizacji zamówionego jednorazowo kontaktu i udzielenia odpowiedzi, (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przesłanie zapytania oznacza zgodę na przetwarzanie przez
Administratora Pana/Pani danych osobowych w tym celu,
1.2. a w przypadku, gdy zarejestrował/a się Pan/Pani w Bazie kontaktowej Administratora także
w celach marketingowych, w szczególności w celu:
a) dostarczania informacji o własnych produktach i usługach, w tym informacji handlowych Zarejestrowanie się w Bazie kontaktowej Administratora oznacza zgodę na przetwarzanie przez
Administratora Pana/Pani danych osobowych takich jak: dane podane w formularzu
rejestracyjnym, informacje o produktach ubezpieczeniowych Administratora, z których
Pan/Pani korzystał/a lub korzysta oraz dane zebrane automatycznie podczas korzystania przez
Pana/Panią z usług on line Administratora (np. portali i stron internetowych), we własnych
celach marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) profilowania w celach marketingowych, o którym mowa w punkcie 2 niniejszej informacji,
w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Profilowanie
Jeżeli zarejestrował/a się Pan/Pani w Bazie kontaktowej Administratora, Dane Osobowe mogą
być wykorzystywane przez Administratora w celu profilowania Pani/Pana osoby na potrzeby
własnych działań marketingowych. Profilowanie odbywa się na podstawie Danych Osobowych,
które mogą być łączone z informacjami zebranymi automatycznie podczas korzystania przez
Panią/Pana z usług świadczonych on-line przez Administratora np. w ramach własnych portali i
stron internetowych (więcej informacji na temat automatycznego zbierania danych znajduje się
w Polityce cookies), a jeżeli jest Pan/Pani jego obecnym lub byłym klientem, także z
informacjami o produktach ubezpieczeniowych Administratora, z których Pan/Pani korzystał/a
lub korzysta. Profilowanie polega na pewnej formie zautomatyzowanego przetwarzania danych,
które w oparciu o dane statystyczne lub zastosowane algorytmy pozwala Administratorowi na
prognozę Pana/Pani potrzeb i zainteresowań w celu zaproponowania oferty ubezpieczeniowej
dostosowanej do Pana/Pani indywidualnych oczekiwań.
W dowolnym momencie może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec profilowania przez
Administratora w celach marketingowych

3. Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy Administratora,
• agenci ubezpieczeniowi i usługodawcy, w szczególności dostawcy usług i narzędzi IT oraz
dostawcy infolinii zewnętrznej, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych
Osobowych na potrzeby realizacji czynności agencyjnych lub usług świadczonych dla
Administratora oraz ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do
prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w
przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i
świadczone usługi.
Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych
osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony
danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do
przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich
zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
4. Okres przechowywania danych
Dane Osobowe będą przechowywane zgodnie z poniższymi zasadami:
• w przypadku danych przekazanych wyłącznie na potrzeby jednorazowego kontaktu - przez
okres niezbędny do realizacji zamówionego kontaktu i udzielenia odpowiedzi,
• w przypadku danych rejestrowanych w Bazie kontaktowej Administratora – do czasu
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez
Administratora w ramach jego Bazy kontaktowej (wyrejestrowania się z Bazy kontaktowej).
5. Zasady gromadzenia danych
Podanie Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne. Pewne dane mogą być jednak
niezbędne dla zrealizowania zamówionego kontaktu. Administrator wskazuje wyraźnie takie
dane poprzez ich odpowiednie oznaczenie.
6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Może Pan/Pani skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich
przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania
(zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach i na zasadach
wskazanych w art. 18 RODO (Jako podmiot danych może Pan/Pani żądać ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu
rozpatrzenia Pana/Pani sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w
sytuacji gdy Pana/Pani zdaniem przetwarzanie danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce
Pan/Pani aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są Panu/Pani potrzebne

dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony
roszczeń),
c) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co
jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które
odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa
do wycofania zgody,
d) prawa do żądania usunięcia Danych Osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia
zapomnianym”),
e) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od
Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego
administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez
osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub w związku z zawartą z
nią umową i mających postać elektroniczną,
f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby
działań marketingowych (zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących
osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując
korespondencję na adres Warszawa (02-305), Al. Jerozolimskie 142b) bądź na adres poczty
elektronicznej: iodo@interpolska, jak również z wyznaczonym przez Administratora
inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: Al. Jerozolimskie 142b (02-305
Warszawa) Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych
Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez
Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które
umożliwią weryfikację jej tożsamości.
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych
Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KLAUZULA INFORMACYJNA PZU
Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych
Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła
II 24, 00-133 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu email kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We
wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z
wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się
odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail IODpzu@pzu.pl lub pisemnie na adres PZU SA,
IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
Przetwarzanie danych
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
• przygotowania i przedstawienia oferty, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do przygotowania i
przedstawienia oferty (tj. do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy),
• oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania
klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do
zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia,
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego
profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – jeżeli wyrazi
Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w przypadku
nieposiadania ubezpieczenia w PZU SA tj. w przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia,
zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych.
Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie tj.
bez udziału człowieka, na podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania oceny
ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia.
Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego
zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. W związku ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo
do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia
o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika. Podanie
danych osobowych jest konieczne do przygotowania oferty umowy ubezpieczenia oraz do
dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe
przygotowanie oferty umowy ubezpieczenia, ani zawarcie umowy ubezpieczenia.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane do czasu jej wycofania.
Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy PZU, jeśli wyraziła
Pani/Pan zgodę na takie przekazanie. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT,
agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora.
Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu
administratorowi.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma
Pani/Pan prawo jej wycofania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody
na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Zgodę
można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl
albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z
Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w Polsce.

KLAUZULA INFORMACYJNA PZU ŻYCIE S.A.
Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych
Administratorem danych osobowych jest PZU Życie SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana
Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem
adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować
się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się
odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail IODpzu@pzu.pl lub pisemnie na adres PZU Życie
SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
Przetwarzanie danych
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
• przygotowania i przedstawienia oferty, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do przygotowania i
przedstawienia oferty (tj. do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy), a w odniesieniu do danych dotyczących stanu zdrowia – zgoda na
przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
• oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania
klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na
przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego
profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – jeżeli wyrazi
Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w przypadku
nieposiadania ubezpieczenia w PZU Życie SA tj. w przypadku niezawarcia umowy
ubezpieczenia, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych.
Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie tj.
bez udziału człowieka, na podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania oceny
ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia.
Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego
zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. W związku ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo
do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia
o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika. Podanie
danych osobowych jest konieczne do przygotowania oferty umowy ubezpieczenia oraz do
dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe
przygotowanie oferty umowy ubezpieczenia, ani zawarcie umowy ubezpieczenia.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane do czasu jej wycofania.
Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy PZU, jeśli wyraziła
Pani/Pan zgodę na takie przekazanie. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT,
agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora.
Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu
administratorowi.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma
Pani/Pan prawo jej wycofania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody
na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Zgodę
można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl
albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z
Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w Polsce.

KLAUZULA
INFORMCYJNA
TUZ
TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH
Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUZ Towarzystwo
danych
Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 66, 02-690
Warszawa (dalej „TUZ”).
Dane
kontaktowe

Z TUZ można skontaktować się poprzez adres e-mail: centrala@tuz.pl, lub
pisemnie (adres siedziby administratora). W TUZ wyznaczony jest Inspektor
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@tuz.pl, lub
pisemnie (adres siedziby administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele
przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:
1.Przedstawienia oferty i zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny
ryzyka ubezpieczeniowego i kalkulacji składki – podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy;
2.Oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach
profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy;
3.Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w
celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUZ,
którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług

Okres
przechowywani
a danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego
produktów i usług TUZ do momentu: wyrażenia sprzeciwu w tym zakresie,
odwołania zgody lub usunięcia Pani/Pana danych osobowych przez TUZ.

Odbiorcy
danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie TUZ m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym –
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TUZ i
wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dodatkowo, dane mogą być
przekazane, za wyraźną Pani/ Pana zgodą, podmiotom współpracującym z TUZ –
w celach marketingowych, określonych we właściwych klauzulach zgód.

Prawa
osoby,
której
dane
dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu /
odwołania zgody wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz udostępniania innym
administratorom.
Odwołanie zgody lub wyrażenie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania
od TUZ Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja
o
zautomatyzowa
nym
podejmowaniu
decyzji, w tym
profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące
Pani/Pana mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu
człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej.
Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych, dotyczących między
innymi: daty urodzenia, liczby szkód w ciągu ostatnich 3 lat, roku uzyskania prawa
jazdy, informacji dotyczących samochodu. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj.
automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy
ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w ciągu ostatnich
trzech lat, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym
składka ubezpieczeniowa może być wyższa. W związku ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, ma
Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego
stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i
podjęcia decyzji przez człowieka).

KLAUZULA INFORMACYJNA TWOJE ZDROWIE UBEZPIECZENIA S.A.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Twoje Zdrowie
Ubezpieczenia S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Dominikańskiej 9, 87-100 Toruń (dalej: TZU
S.A.).
W zakresie spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z
administratorem danych poprzez adres e-mail do@twoje-zdrowie.pl.
2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
a) zawarcia i prawidłowej realizacji umowy ubezpieczenia w ramach Krajowego Programu
Zdrowotnego przez TZU S.A. –podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania w celu
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, do zawarcia i wykonania umowy;
b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych TZU S.A. –podstawą prawną jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TZU S.A.;
c) rozpatrzenia roszczeń reklamacyjnych, których podstawą będzie działalność agentów
ubezpieczeniowych –podstawą prawną jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą.
3. TZU S.A. otrzymuje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, PESEL, numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, data urodzenia, płeć, numer telefonu
komórkowego, adres e-mail do Ubezpieczającego i w celu zawarcia i prawidłowej realizacji
umowy ubezpieczenia w ramach Krajowego Programu Zdrowotnego
.4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartej umowy oraz przez okres
niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub do momentu
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wykorzystywanych
do celów marketingu bezpośredniego.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w
imieniu i na zlecenie TZU S.A. tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotom
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym oraz agentom
ubezpieczeniowym.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie w zakresie przetwarzania danych osobowych
na potrzeby marketingu bezpośredniego;

c) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano
przed jej wycofaniem;
d) przenoszenia danych osobowych do innego administratora w zakresie w jakim Pani/Pana
dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i prawidłowego rozliczenia umowy
ubezpieczenia lub które są przetwarzane na podstawie zgody;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych w związku z zawarciem i prawidłową realizacją umowy
ubezpieczenia w ramach Krajowego Programu Zdrowotnego jest dobrowolne, jednak
konieczne do zawarcia umowy ubezpieczenia w ramach Krajowego Programu Zdrowotnego
przez TZU S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA LINK4 TU S.A.
Dane osobowe
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Link4 TU S.A. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Postępu 15 (dalej "Link4").
W Link4 wyznaczony jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktować przez email daneosobowe@link4.pl, formularz internetowy dostępny poniżej,
telefonicznie pod numerem (22) 444 44 68 lub pisemnie na adres siedziby Link4. Inspektorem
Ochrony Danych jest Piotr Osóbka. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
Link4 jest zakładem ubezpieczeń działającym na podstawie obowiązujących w Polsce
przepisów dotyczących działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z tymi przepisami Link4 nie
może wykonywać innej działalności niż tylko działalność ubezpieczeniowa i właśnie w
związku z taką działalnością przetwarza dane osobowe swoich potencjalnych klientów,
ubezpieczających, ubezpieczonych, uprawnionych z umów ubezpieczenia, a także
poszkodowanych i innych osób występujących do Link4 z roszczeniem wypłaty świadczenia
w związku z zawartą umową ubezpieczenia. Ogólne cele przetwarzania danych osobowych są
następujące:
•

przedstawienia oferty ubezpieczenia, w tym ocena ryzyka ubezpieczeniowego,

•

zawarcie oraz wykonanie umowy ubezpieczenia, a także czynności bezpośrednio z tym
związanych (np. rozpatrywanie reklamacji),

•

reasekuracja,

•

likwidacja szkody, wypłata świadczenia, a także czynności bezpośrednio z tym
związane (np. rozpatrywanie reklamacji)

•

przeciwdziałanie wypłacie nienależnych świadczeń z umów ubezpieczenia,

•

realizacja obowiązków wynikających z przepisów o pośrednictwie ubezpieczeniowym,

•

marketing usług własnych,

•

realizacja innych czynności ubezpieczeniowych określonych w ustawie o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

•

inne prawnie usprawiedliwione cele Link4 (windykacja, dochodzenie roszczeń przed
sądem)

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe
Link4 przetwarza Twoje dane na kilku podstawach prawnych w zależności od celu, dla którego
są one przetwarzane. W większości te cele, a co za tym idzie możliwość przetwarzania danych

osobowych wynikają z przepisów prawa ale nie zawsze. Poniżej znajdziesz podstawy do
przetwarzania danych osobowych stosowane w Link4:
•

zawarcie i realizacja umowy, a także czynności zmierzające do zawarcia umowy;

•

przepis prawa – dotyczy przede wszystkim przepisów ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ale też ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

•

uzasadniony interes administratora danych – w takich sytuacjach jak czynności
marketingowe czy też windykacyjne;

•

zgoda – w sytuacji gdy Link4 nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania
danych.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe możemy udostępniać:
•

osobom trzecim, którym zleciliśmy realizację czynności związanych z przetwarzaniem
Twoich danych. Mogą one przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie i celu, w
jakich my je przetwarzamy;

•

podmiotom upoważnionym do tego na podstawie
Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;

•

reasekuratorowi,

przepisów

prawa,

np.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
Dane osobowe przechowujemy przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą być
zgłoszone w związku z zawartą umową ubezpieczenia lub w związku z roszczeniem.
Standardowo okres przedawnienia wynosi 3 lata. Jednak w przypadku niektórych szkód z
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosi on lat 20 od dnia zaistnienia
zdarzenia. Dodatkowo Link4 zobowiązane jest przetwarzać Twoje dane do celów księgowych
i podatkowych przez okres wynikając z odpowiednich przepisów. W przypadku przetwarzania
danych osobowych na podstawie zgody, są one przechowywane przez okres obowiązywania
zgody.
Jakie prawa Ci przysługują
Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne ale niezbędne do realizacji przez
Link4 usług.
Możesz:
•

żądać dostępu do swoich danych, które przetwarzamy,

•

sprostować swoje dane, gdyby były nieprawidłowe,

•

złożyć w Link4 wniosek o przeniesienie danych do innego podmiotu,

•

żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli masz zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe – możesz złożyć
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w
zakresie ochrony danych osobowych.
Profilowanie i decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
Przedstawienie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym przede wszystkim obliczenie
należnej składki odbywa się poprzez podstawienie danych osobowych do odpowiednich
algorytmów i taryf. Tym samym decyzja o wysokości składki zostaje podjęta wyłącznie na
podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez system komputerowy.
Ten sposób podejmowania decyzji spowodowany jest koniecznością uwzględnienia bardzo
wielu czynników ryzyka wpływających na wysokość składki a także stopniem skomplikowania
algorytmu służącego do wyliczenia składki. Opisane powyżej profilowanie jest niezbędne do
zawarcia umowy ubezpieczenia, naszym klientom przysługuje w związku z tym prawo do
uzyskania interwencji ludzkiej ze strony odpowiedniego pracownika Link4, do wyrażenia
własnego stanowiska oraz do zakwestionowania obliczonej wysokości składki.
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w celach marketingowych.
Klientom przysługuje też prawo zgłoszenia do Link4 sprzeciwu dotyczącego przetwarzania
danych osobowych w tzw. usprawiedliwionych celach administratora, czyli w celach innych
niż zawarcie i realizacja umowy ubezpieczenia lub związanych z tym obowiązków prawnych.
Link4 uwzględni taki sprzeciw o ile nie będzie on stał w sprzeczności z ważnymi, prawnie
usprawiedliwionymi podstawami do przetwarzania lub z koniecznością dochodzenia lub
obrony roszczeń.

KLAUZULA INFORMACYJNA TUIR WARTA S.A.
Warta dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie
się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
,,WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa
(„Warta”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby
lub w sposób podany na stronie www.warta.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wartę w celu:
1) Oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wyliczenia składki ubezpieczeniowej oraz obsługi i
wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, tj. przez okres 20 lat od
dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia – dla ubezpieczeń OC oraz przez okres
10 lat od dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia – dla ubezpieczeń innych niż
OC. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia, Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku przedsiębiorców przez 3 lata od ostatniego
dnia miesiąca, w którym bezskutecznie upłynął termin do zapłaty składki ubezpieczeniowej.
W tym celu Warta stosuje procesy oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, które wiążą się z oceną informacji przetwarzanych na Pani/Pana temat przez
system informatyczny (bez wpływu człowieka) i z zaszeregowaniem Pani/Pana do określonej
grupy, dla której Warta ustaliła wytyczne dotyczące zasad zawierania umów ubezpieczenia. Na
podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość
składki ubezpieczeniowej. Podstawą profilowania będą dane zawarte we wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia oraz dane zebrane na podstawie innych umów ubezpieczenia zawartych
przez Panią/Pana z Wartą, jak również dane dotyczące historii szkodowości pozyskane z
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz z biur informacji gospodarczej i biur
informacji kredytowej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda. Konsekwencją takiego
przetwarzania będzie automatyczna decyzja dotycząca wysokości składki lub innych
warunków umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania takiej decyzji, do
wyrażenia własnego stanowiska lub do podjęcia decyzji przez człowieka.
2) Zapobiegania i wykrywania przestępczości – na podstawie uzasadnionego interesu Warty,
przez 5 lat, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przez 10
lat od zawarcia umowy ubezpieczenia. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość
przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę zakładu ubezpieczeń.
3) Reasekuracji ryzyka – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, przez okres 20 lat od dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia
(dla ubezpieczeń OC) lub przez okres 10 lat od dnia następnego po zakończeniu okresu
ubezpieczenia (dla ubezpieczeń innych niż OC). Prawnie uzasadnionym interesem jest
zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem.
4) Windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw Warty w postępowaniu karnym – na
podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Warty, do czasu upływu terminów

przedawnienia roszczeń przysługujących Warcie bądź przedawnienia karalności czynu
popełnionego na szkodę Warty. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia
roszczeń przez Wartę.
5) Marketingu własnych produktów lub usług Warty, w tym profilowania w celu określenia
preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych oraz w celu
przedstawienia odpowiedniej oferty, na podstawie uzasadnionego interesu administratora
danych, do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w tym celu, ale nie dłużej niż przez okres ubezpieczenia. Uzasadnionym interesem
jest prowadzenie przez Wartę marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu
przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i
historia szkodowości.
6) Dochodzenia roszczeń regresowych przez Wartę (w przypadku wypłaty przez Wartę
odszkodowania na Pani/Pana rzecz za szkodę wyrządzoną przez osobę trzecią) – na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Pani/Panu
względem osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, tj. najczęściej przez okres 20 lat od dnia
popełnienia przestępstwa – dla szkód powstałych w wyniku przestępstwa lub przez okres 3 lat
od dnia, w którym Pani/Pan dowiedział(a) się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej
naprawienia – dla pozostałych szkód.
7) Likwidacji szkody (o ile zostanie zgłoszona), w tym obsługi zgłoszenia, wydania decyzji
ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, na podstawie umowy,
przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przepisów kodeksu
cywilnego, do momentu wydania przez Wartę decyzji w przedmiocie wypłaty odszkodowania
lub innego świadczenia, w celu rozpatrywania reklamacji (o ile zostanie złożona) i
raportowania do Rzecznika Finansowego – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu
reklamacji, przez okres 90 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, a po upływie tego okresu w celach
archiwizacyjnych na wypadek zgłoszenia kolejnej szkody lub dodatkowych roszczeń, na
podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, przez okres
przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń, tj. najczęściej przez okres 3 lat od dnia, w
którym Pani/Pan dowiedział(a) się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
8) Rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw technicznoubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, w tym w celach statystycznych, na podstawie
przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przez okres obowiązywania
umowy, przez okres likwidacji szkody w przypadku zgłoszenia szkody lub innego roszczenia
oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań sądowych związanych z dochodzonym
przez Panią/Pana roszczeniem.
9) Rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez 5 lat od początku roku
następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane
z zawartą umową ubezpieczenia zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub
przedawnione.
10) Oceny satysfakcji z usług Warty – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora, przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia.

Prawnie uzasadnionym interesem jest kontrola przebiegu i podnoszenie standardów
realizowanych usług na podstawie zebranych przez Wartę opinii.
11) Rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji innych niż związane z procesem likwidacji
szkody i raportowania do Rzecznika Finansowego – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu
reklamacji – przez 90 dni od dnia złożenia wniosku, skargi lub reklamacji, a po tym okresie w
celach archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Wartę, przez 3 lata. Prawnie uzasadnionym interesem jest kontrola prawidłowości prowadzenia
tych postępowań.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji
umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia swoich danych;
b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez
Wartę;
c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane
kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt).
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
- Realizując prawo dostępu do danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do uzyskania od Warty
potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do
uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych,
kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym
okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Wartę,
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
- Realizując prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Warty w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan dostarczył(a) Warcie. Ponadto ma
Pani/Pan prawo zażądać, aby Warta przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane
osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych
osobowych, które Warta przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej
z Panią/Panem umowy.
- Realizując prawo do sprostowania danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od Warty
sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są
nieprawidłowe lub niekompletne.

- Realizując prawo do usunięcia danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od Warty
usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe
nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od
Warty ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość
danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający
Warcie zweryfikować zasadność żądania.
- Realizując prawo do sprzeciwu, jest Pani/Pan uprawniona(y) do wniesienia z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym
profilowania. Pomimo sprzeciwu Warta jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane
osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w
dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na
potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę.
Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Warty wobec decyzji
opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania
własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji poprzez kontakt z Wartą przez jej
agenta, infolinię lub wysłanie wiadomości na adres e-mail: IOD@warta.pl.
W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących
praw należy się skontaktować z inspektorem danych osobowych lub agentem. Kontakt z
inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną poprzez: IOD@warta.pl lub
drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są
na stronie internetowej: www.warta.pl w zakładce „Kontakt”. Kontakt z agentem jest możliwy
osobiście lub drogą telefoniczną.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne
zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny, Centralna Ewidencja Pojazdów, biura informacji gospodarczej i biura informacji
kredytowej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, Rzecznik Finansowy, organy
administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się
postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa, dostawcy usług
assistance będących przedmiotem ubezpieczenia. Ponadto Pani/Pana dane mogą być
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.
dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług
archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu
windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom
majątkowym lub medycznym, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym

obsługującym Pani/Pana umowę ubezpieczenia – przy czym takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Warta zbiera dane od podmiotów zewnętrznych tj.: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w
zakresie np. historii szkodowości, Centralna Ewidencja Pojazdów w zakresie historii pojazdu,
biura informacji gospodarczej oraz biura informacji kredytowej w zakresie oceny
wiarygodności płatniczej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, inne zakłady
ubezpieczeń w zakresie zgłoszonych zdarzeń, placówki medyczne w zakresie informacji o
stanie zdrowia, o ile została wyrażona zgoda, dostawcy usług assistance w zakresie przebiegu
i rezultatów wykonanych usług oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka,
wykonania umowy lub oceny zgłoszonego roszczenia.
Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy,
jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych w polach
oznaczonych gwiazdką uniemożliwi zawarcie umowy ubezpieczenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA TU NA ŻYCIE WARTA S.A. UBEZPIECZENIE
GRUPOWE
Warta dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie
się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
„WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa
(„Warta”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby
lub w sposób podany na stronie www.warta.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wartę w celu:
1) Oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym finansowego i medycznego, wyliczenia składki
ubezpieczeniowej oraz obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przez okres 10 lat od dnia następnego po
zakończeniu okresu ubezpieczenia. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku
przedsiębiorców przez 3 lata od ostatniego dnia miesiąca, w którym bezskutecznie upłynął
termin do zapłaty składki ubezpieczeniowej.
W tym celu Warta stosuje procesy oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, które wiążą się z oceną informacji przetwarzanych na Pani/Pana temat przez
system informatyczny (bez wpływu człowieka) i z zaszeregowaniem Pani/Pana do określonej
grupy, dla której Warta ustaliła wytyczne dotyczące zasad zawierania umów ubezpieczenia. Na
podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość
składki ubezpieczeniowej. Podstawą profilowania będą dane zawarte we wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia oraz dane zebrane na podstawie innych umów ubezpieczenia zawartych
przez Panią/Pana z Wartą, jak również dane, w tym dane o stanie zdrowia, na podstawie
złożonych przez Panią/ Pana oświadczeń i dokumentów. Konsekwencją takiego przetwarzania
będzie automatyczna decyzja dotycząca wysokości składki lub innych warunków umowy
ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania takiej decyzji, do wyrażenia
własnego stanowiska lub do podjęcia decyzji przez człowieka.
2a) Realizacji przepisów ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
(CRS), w tym identyfikowania zagranicznych rezydentów podatkowych i przekazywania
informacji o ich rachunkach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez okres 5 lat,
licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek przekazania informacji o rachunku objętym
obowiązkiem raportowania;
2b) realizacji przepisów dotyczących FATCA, w tym identyfikowania amerykańskich
rezydentów podatkowych i przekazywania informacji o ich rachunkach Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej;
2c) realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(AML), w tym identyfikacji i weryfikacji tożsamości, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego
dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję z klientem.

W celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Warta stosuje procesy
oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Procesy te podlegają
automatycznej ocenie danych, m.in. podanych przez Panią/Pana w związku z zawartą umową
ubezpieczenia, i mogą posłużyć jako podstawa do przekazania informacji o dokonanych przez
Panią/Pana transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
3) Zapobiegania i wykrywania przestępczości – na podstawie uzasadnionego interesu Warty,
przez 5 lat, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przez 10
lat od zawarcia umowy ubezpieczenia. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość
przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę zakładu ubezpieczeń.
4) Reasekuracji ryzyka – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, przez okres 10 lat od dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
Prawnie uzasadnionym interesem jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z
umową zawartą z Panią/Panem.
5) Windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw Warty w postępowaniu karnym – na
podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Warty, do czasu upływu terminów
przedawnienia roszczeń przysługujących Warcie bądź przedawnienia karalności czynu
popełnionego na szkodę Warty. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia
roszczeń przez Wartę.
6) Marketingu własnych produktów lub usług Warty, w tym profilowania w celu określenia
preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych oraz w celu
przedstawienia odpowiedniej oferty, na podstawie uzasadnionego interesu administratora
danych, do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w tym celu, ale nie dłużej niż przez okres ubezpieczenia. Uzasadnionym interesem
jest prowadzenie przez Wartę marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu
przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i
historia szkodowości.
7) Likwidacji szkody (o ile zostanie zgłoszona), w tym obsługi zgłoszenia, wydania decyzji
ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, na podstawie umowy,
przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przepisów kodeksu
cywilnego, do momentu wydania przez Wartę decyzji w przedmiocie wypłaty odszkodowania
lub innego świadczenia, w celu rozpatrywania reklamacji (o ile zostanie złożona) i
raportowania do Rzecznika Finansowego – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu
reklamacji, przez okres 90 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, a po upływie tego okresu w celach
archiwizacyjnych na wypadek zgłoszenia kolejnej szkody lub dodatkowych roszczeń, na
podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, przez okres
przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń, tj. najczęściej przez okres 3 lat od dnia, w
którym Pani/Pan dowiedział(a) się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
8) Ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych oraz rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw technicznoubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, w tym w celach statystycznych, na podstawie
przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przez okres obowiązywania

umowy w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem lub zgłoszenia roszczenia oraz
przez czas trwania ewentualnych postępowań sądowych związanych z dochodzonym od Warty
roszczeniem.
9) Rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez 5 lat od początku roku
następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane
z zawartą umową ubezpieczenia zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub
przedawnione.
10) Oceny satysfakcji z usług Warty – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora, przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia.
Prawnie uzasadnionym interesem jest kontrola przebiegu i podnoszenie standardów
realizowanych usług na podstawie zebranych przez Wartę opinii.
11) Rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji innych niż związane z procesem likwidacji
szkody i raportowania do Rzecznika Finansowego – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu
reklamacji – przez 90 dni od dnia złożenia wniosku, skargi lub reklamacji, a po tym okresie w
celach archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Wartę, przez 3 lata. Prawnie uzasadnionym interesem jest kontrola prawidłowości prowadzenia
tych postępowań.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji
umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia swoich danych;
b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez
Wartę;
c)
wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i
dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt).
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
- Realizując prawo dostępu do danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do uzyskania od Warty
potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do
uzyskania informacji, m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych,
kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym
okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Wartę,
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
- Realizując prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Warty w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu

maszynowego Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan dostarczył(a) Warcie. Ponadto ma
Pani/Pan prawo zażądać, aby Warta przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane
osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych
osobowych, które Warta przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej
z Panią/Panem umowy.
- Realizując prawo do sprostowania danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od Warty
sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są
nieprawidłowe lub niekompletne.
- Realizując prawo do usunięcia danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od Warty
usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe
nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od
Warty ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość
danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający
Warcie zweryfikować zasadność żądania.
- Realizując prawo do sprzeciwu, jest Pani/Pan uprawniona(y) do wniesienia z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym
profilowania. Pomimo sprzeciwu Warta jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane
osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w
dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na
potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę.
Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Warty wobec decyzji
opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania własnego stanowiska i do
zakwestionowania tej decyzji poprzez kontakt z Wartą przez jej agenta, infolinię lub wysłanie
wiadomości na adres e-mail: IOD@warta.pl.
W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących
praw należy się skontaktować z inspektorem danych osobowych lub agentem. Kontakt z
inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: IOD@warta.pl,
lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne
są na stronie internetowej: www.warta.pl w zakładce „Kontakt”. Kontakt z agentem jest
możliwy osobiście lub drogą telefoniczną.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne
zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, organy
administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się

postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa, dostawcy usług
assistance będących przedmiotem ubezpieczenia, Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług
IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji
dokumentacji, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji
należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom
majątkowym lub medycznym, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym
obsługującym Pani/Pana umowę ubezpieczenia – przy czym takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Warta zbiera dane od podmiotów zewnętrznych tj.: inne zakłady ubezpieczeń w zakresie
zgłoszonych zdarzeń, placówki medyczne w zakresie informacji o stanie zdrowia, o ile została
wyrażona zgoda, dostawcy usług assistance w zakresie przebiegu i rezultatów wykonanych
usług oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy lub
oceny zgłoszonego roszczenia.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy, jak
również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych w polach oznaczonych
gwiazdką uniemożliwi zawarcie umowy ubezpieczenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA TU NA ŻYCIE WARTA S.A. UBEZPIECZENIE
INDYWIDUALNE
Warta dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie
się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
„WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa
(„Warta”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby
lub w sposób podany na stronie www.warta.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wartę w celu:
1)Oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym finansowego i medycznego, wyliczenia składki
ubezpieczeniowej oraz obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przez okres 10 lat od dnia następnego po
zakończeniu okresu ubezpieczenia. W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku
przedsiębiorców przez 3 lata od ostatniego dnia miesiąca, w którym bezskutecznie upłynął
termin do zapłaty składki ubezpieczeniowej.
W tym celu Warta stosuje procesy oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, które wiążą się z oceną informacji przetwarzanych na Pani/Pana temat przez
system informatyczny (bez wpływu człowieka) i z zaszeregowaniem Pani/Pana do określonej
grupy, dla której Warta ustaliła wytyczne dotyczące zasad zawierania umów ubezpieczenia. Na
podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość
składki ubezpieczeniowej. Podstawą profilowania będą dane zawarte we wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia oraz dane zebrane na podstawie innych umów ubezpieczenia zawartych
przez Panią/Pana z Wartą, jak również dane, w tym dane o stanie zdrowia, na podstawie
złożonych przez Panią/ Pana oświadczeń i dokumentów. Konsekwencją takiego przetwarzania
będzie automatyczna decyzja dotycząca wysokości składki lub innych warunków umowy
ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania takiej decyzji, do wyrażenia
własnego stanowiska lub do podjęcia decyzji przez człowieka.
2) Badania adekwatności produktu oraz analizy potrzeb, wiedzy i doświadczenia, na podstawie
rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dla zakładów ubezpieczeń dotyczących badania
adekwatności produktu oraz systemu zarządzania produktem oraz przepisów o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, do zakończenia okresów przedawnienia roszczeń
wskazanych w pkt. 1).
W tym celu Warta stosuje procesy oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji wobec
klientów, w tym profilowaniu, które wiążą się z oceną informacji przetwarzanych na Pani/Pana
temat przez system informatyczny (bez wpływu człowieka) i z zaszeregowaniem Pani/Pana
osoby do określonej grupy, dla której Warta ustaliła wytyczne dotyczące zasad zawierania
umów ubezpieczenia. Podstawą tych procesów będą dane zawarte w ankiecie adekwatności
oraz ankiecie badania potrzeb. Konsekwencją takiego przetwarzania jest rozpoznanie
zindywidualizowanych potrzeb ubezpieczającego oraz ubezpieczonego i odpowiednie
dopasowanie umowy ubezpieczenia do wskazanych przez niego/przez nich potrzeb,

możliwości finansowych i stanu wiedzy na temat ryzyka inwestycyjnego oraz w dziedzinie
ubezpieczeń. Analiza danych skutkuje oceną, jaka umowa ubezpieczenia jest odpowiednia do
potrzeb ubezpieczającego oraz może to skutkować ustaleniem, że dany produkt jest
nieadekwatny – wówczas umowa ubezpieczenia może być zawarta jedynie na Pani/Pana
indywidualne żądanie. Ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania takiej decyzji, do wyrażenia
własnego stanowiska lub do podjęcia decyzji przez człowieka.
3a) Realizacji przepisów ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
(CRS), w tym identyfikowania zagranicznych rezydentów podatkowych i przekazywania
informacji o ich rachunkach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez okres 5 lat,
licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek przekazania informacji o rachunku objętym
obowiązkiem raportowania;
3b) realizacji przepisów dotyczących FATCA, w tym identyfikowania amerykańskich
rezydentów podatkowych i przekazywania informacji o ich rachunkach Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej;
3c) realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(AML), w tym identyfikacji i weryfikacji tożsamości, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego
dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję z klientem.
W celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Warta stosuje procesy
oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Procesy te podlegają
automatycznej ocenie danych, m.in. podanych przez Panią/Pana w związku z zawartą umową
ubezpieczenia, i mogą posłużyć jako podstawa do przekazania informacji o dokonanych przez
Panią/Pana transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
4) Zapobiegania i wykrywania przestępczości – na podstawie uzasadnionego interesu Warty,
przez 5 lat, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przez 10
lat od zawarcia umowy ubezpieczenia. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość
przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę zakładu ubezpieczeń.
5) Reasekuracji ryzyka – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, przez okres 10 lat od dnia następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
Prawnie uzasadnionym interesem jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z
umową zawartą z Panią/Panem.
6) Windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw Warty w postępowaniu karnym – na
podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Warty, do czasu upływu terminów
przedawnienia roszczeń przysługujących Warcie bądź przedawnienia karalności czynu
popełnionego na szkodę Warty. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia
roszczeń przez Wartę.
7) Marketingu własnych produktów lub usług Warty, w tym profilowania w celu określenia
preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych oraz w celu
przedstawienia odpowiedniej oferty, na podstawie uzasadnionego interesu administratora
danych, do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w tym celu, ale nie dłużej niż przez okres ubezpieczenia. Uzasadnionym interesem

jest prowadzenie przez Wartę marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu
przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i
historia szkodowości.
8) Likwidacji szkody (o ile zostanie zgłoszona), w tym obsługi zgłoszenia, wydania decyzji
ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia, na podstawie umowy,
przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przepisów kodeksu
cywilnego, do momentu wydania przez Wartę decyzji w przedmiocie wypłaty odszkodowania
lub innego świadczenia, w celu rozpatrywania reklamacji (o ile zostanie złożona) i
raportowania do Rzecznika Finansowego – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu
reklamacji, przez okres 90 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, a po upływie tego okresu w celach
archiwizacyjnych na wypadek zgłoszenia kolejnej szkody lub dodatkowych roszczeń, na
podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, przez okres
przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń, tj. najczęściej przez okres 3 lat od dnia, w
którym Pani/Pan dowiedział(a) się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
9) Ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych oraz rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw technicznoubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, w tym w celach statystycznych, na podstawie
przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przez okres obowiązywania
umowy w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem lub zgłoszenia roszczenia oraz
przez czas trwania ewentualnych postępowań sądowych związanych z dochodzonym od Warty
roszczeniem.
10) Rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez 5 lat od początku roku
następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane
z zawartą umową ubezpieczenia zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub
przedawnione.
11) Oceny satysfakcji z usług Warty – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora, przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia.
Prawnie uzasadnionym interesem jest kontrola przebiegu i podnoszenie standardów
realizowanych usług na podstawie zebranych przez Wartę opinii.
12) Rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji innych niż związane z procesem likwidacji
szkody i raportowania do Rzecznika Finansowego – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu
reklamacji – przez 90 dni od dnia złożenia wniosku, skargi lub reklamacji, a po tym okresie w
celach archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Wartę, przez 3 lata. Prawnie uzasadnionym interesem jest kontrola prawidłowości prowadzenia
tych postępowań.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji
umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia swoich danych;

b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez
Wartę;
c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane
kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce „Kontakt”).
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
- Realizując prawo dostępu do danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do uzyskania od Warty
potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do
uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych,
kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym
okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Wartę,
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
- Realizując prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Warty w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan dostarczył(a) Warcie. Ponadto ma
Pani/Pan prawo zażądać, aby Warta przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane
osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych
osobowych, które Warta przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej
z Panią/Panem umowy.
- Realizując prawo do sprostowania danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od Warty
sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są
nieprawidłowe lub niekompletne.
- Realizując prawo do usunięcia danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od Warty
usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe
nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od
Warty ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych w szczególności, gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość
danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający
Warcie zweryfikować zasadność żądania.
- Realizując prawo do sprzeciwu, jest Pani/Pan uprawniona(y) do wniesienia z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym
profilowania. Pomimo sprzeciwu Warta jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane

osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w
dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na
potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę.
Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Warty wobec decyzji
opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania własnego stanowiska i do
zakwestionowania tej decyzji poprzez kontakt z Wartą przez jej agenta, infolinię lub wysłanie
wiadomości na adres e-mail: IOD@warta.pl.
W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących
praw należy się skontaktować z inspektorem danych osobowych lub agentem. Kontakt z
inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: IOD@warta.pl lub
drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są
na stronie internetowej: www.warta.pl w zakładce „Kontakt”. Kontakt z agentem jest możliwy
osobiście lub drogą telefoniczną.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne
zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, organy
administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się
postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa, dostawcy usług
assistance będących przedmiotem ubezpieczenia, Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług
IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji
dokumentacji, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji
należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom
majątkowym lub medycznym, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym
obsługującym Pani/Pana umowę ubezpieczenia – przy czym takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Warta zbiera dane od podmiotów zewnętrznych tj.: inne zakłady ubezpieczeń w zakresie
zgłoszonych zdarzeń, placówki medyczne w zakresie informacji o stanie zdrowia, o ile została
wyrażona zgoda, dostawcy usług assistance w zakresie przebiegu i rezultatów wykonanych
usług oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy lub
oceny zgłoszonego roszczenia.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy, jak
również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych w polach oznaczonych
gwiazdką uniemożliwi zawarcie umowy ubezpieczenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA EUROINS
EUROINS informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROINS S.A. z siedzibą w
Bułgarii, Sofia 1592, Christopher Columbus blvd. 43, Eurohold Business Centre,
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr EIK 121265113, która zleca
przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu do EINS Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie 02-844, ul. Puławska 543, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000701305 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy
w
Warszawie,
XIV
Wydział
Gospodarczy
KRS,
Regon: 368610064. Z administratorem można się kontaktować drogą elektroniczną na
adres email: dpo@euroinstu.pl lub pisemnie na adres EINS Polska Sp. z o.o., Warszawa
02-844, ul. Puławska 543. U administratora danych osobowych wyznaczony jest
inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
dpo@euroinstu.pl lub pisemnie na adres EINS Polska Sp. z o.o.,
Warszawa 02-844, ul. Puławska 543. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania praw związanych z przetwarzaniem danych,
b) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez EUROINS oraz EINS Polska Sp. z
o.o. w celu:
1) zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia EUROINS AUTO, w tym
dokonania
oceny
ryzyka
ubezpieczeniowego
–
podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i
wykonywania umowy,
2) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach
profilowania
klientów
przed
zawarciem
umowy
–
podstawą
prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze,
3) dla celów statystycznych także po zakończeniu umowy ubezpieczenia - podstawą
prawną
przetwarzania
danych
jest
Pani/Pana
zgoda,
pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie
nieudzielenia
zgody
dane
osobowe
nie
są
przetwarzane
w tym celu,
4) dochodzenia i obsługi roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową
ubezpieczenia
–
podstawą
prawną
przetwarzania
danych
jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora;
uzasadnionym
interesem
administratora
jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, podejmowania czynności w
związku
z
przeciwdziałaniem
przestępstwom
ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania
do
realizacji
prawnie
uzasadnionego
interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość
przeciwdziałania
i
ściganie
przestępstw
popełnianych
na szkodę zakładu ubezpieczeń,

c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z
tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia,
d) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu
wobec
przetwarzania
Pani/Pana
danych
osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
umowy
ubezpieczenia
lub
przetwarzane
na
podstawie
zgody
–
przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może
Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W
celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem
danych lub inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej,
e) Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie administratora, w szczególności agentom ubezpieczeniowym, agencjom
marketingowym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie likwidacji szkód
oraz usług assistance, zakładom reasekuracji – przy czym takie podmioty przetwarzają
dane
na
podstawie
umowy
z
administratorem
i
wyłącznie
zgodnie z poleceniami administratora,
f) podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale
konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny
ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie
umowy ubezpieczenia,
g) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące
Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).
Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą
podejmowane na podstawie Pani/Pana danych, między innymi dotyczących daty
urodzenia, liczby lat posiadania prawa jazdy, liczby szkód w ciągu
co najmniej ostatnich 5 lat, informacji dotyczących samochodu. Decyzje będą oparte o
automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego w związku z zawartą z Panią/Panem
umową ubezpieczenia EUROINS AUTO. Na podstawie automatycznej oceny ryzyka
ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość składki ubezpieczeniowej. W związku
ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki
ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia

własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania
danych i podjęcia decyzji przez człowieka).
Informacja
dotycząca
zasad
składania
i
rozpatrywania
reklamacji
Klient (Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uprawniony lub Uposażony z umowy ubezpieczenia,
a także poszukujący ochrony ubezpieczeniowej) może złożyć Reklamację w każdej jednostce
EUROINS, do której obowiązków należy obsługa Klienta, a także u agenta ubezpieczeniowego
działającego w imieniu lub na rzecz EUROINS. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta
w formie:
1. pisemnej - przesyłką pocztową lub osobiście pismo u przedstawiciela EUROINS, tj.
EINS Polska Sp. z o.o., Warszawa 02-844, ul. Puławska 543,
2. ustnej – telefonicznie pod nr tel. (+48) 22 243 84 84 albo osobiście do protokołu podczas
wizyty Klienta u przedstawiciela EUROINS (adres jw.),
3. elektronicznej – na adres reklamacje@eins.pl.
Odpowiedzi na Reklamację EUROINS udziela nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika, chyba że Klient
wystąpi z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną. Termin jest dotrzymany,
jeżeli odpowiedź została wysłana przed jego upływem. W przypadku uzasadnionej
niemożności udzielenia odpowiedzi w ww. terminie, EUROINS zobowiązany jest do
poinformowania Klienta:
1. przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu,
2. okolicznościach, które muszą zostać ustalone,
3. przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od
dnia otrzymania Reklamacji.
Po otrzymaniu odpowiedzi na Reklamację rozpatrzoną negatywnie osoba skarżąca ma prawo
odwołać się do EUROINS. Klient będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z
trybu
pozasądowego
rozwiązywania
sporów
wynikających
z
zawartej
umowy ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik
Finansowy (www.rf.gov.pl) oraz Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
(www.knf.gov.pl). Niezależnie od powyższego, w razie sporu pomiędzy Klientem a
EUROINS, w tym w razie nieuwzględnienia Reklamacji Klienta, Klientowi
przysługuje prawo do wniesienia pozwu do sądu miejscowo właściwego do rozpoznania
sprawy.
Informacja o sądzie właściwym do rozpoznawania sporów Ubezpieczenie OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych:
Powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby
poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca

zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwości miejscowej
powództwo
można
wytoczyć
przed
sąd
właściwy
według
przepisów
o właściwości ogólnej. Przelew wierzytelności nie wpływa na właściwość sądu.
Pozostałe ubezpieczenia:
Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub
siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według
przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

