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KLAUZULA INFORMACYJNA COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
VIENNA INSURANCE GROUP
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

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:

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ocena ryzyka ubezpieczeniowego i wykonania umowy
ubezpieczenia

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
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;

ocena ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o
zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie
własne cele marketingowe Administratora, w tym cele
analityczne i poprzez profilowanie, w trakcie obowiązywania
umowy ubezpieczenia

art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej

własne cele marketingowe Administratora, w tym poprzez
profilowanie, po zakończeniu obowiązywania umowy
ubezpieczenia
własne cele marketingowe w oparciu o zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
likwidacja szkody z umowy ubezpieczenia

dochodzenie roszczeń związanych z umową ubezpieczenia
podejmowanie
czynności
w
związku
z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym

reasekuracja ryzyk

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.
zgoda na przetwarzanie danych

zgoda na przetwarzanie danych
niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze; niezbędność
przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń
(w przypadku szczególnych kategorii danych
osobowych).
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora w postaci
możliwości dochodzenia przez niego roszczeń
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora w postaci
możliwości przeciwdziałaniu i ściganiu przestępstw
popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora w postaci
ograniczenia
negatywnego
wpływu
ryzyka
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ubezpieczeniowego związanego z zawieraną umową
ubezpieczenia
przekazywanie danych osobowych przez Administratora do
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna
Insurance
Group
w jej własnych celach marketingowych

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.
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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. Podany adres e-mail lub
numer telefonu będzie wykorzystywany do wysłania dokumentów i informacji związanych z obsługą umowy
ubezpieczenia np. przesyłania informacji o płatnościach lub informacji o ważnych terminach wynikających z
umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
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KLAUZULA INFORMACYJNA COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA
ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
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:
CEL PRZETWARZANIA DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

OSOBOWYCH

PRZETWARZANIA
niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane

ocena ryzyka ubezpieczeniowego i

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie

wykonania umowy ubezpieczenia

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy; art. 41 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

ocena ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu
o zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
w tym profilowanie

art. 41 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

własne cele marketingowe Administratora,

niezbędność przetwarzania do realizacji

w tym cele analityczne i poprzez

prawnie uzasadnionego interesu

profilowanie, w trakcie obowiązywania

Administratora. Prawnie uzasadnionym

umowy ubezpieczenia

interesem administratora jest marketing
własnych produktów i usług Administratora
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oraz przetwarzanie danych w celach
analitycznych
własne cele marketingowe Administratora,
w tym poprzez profilowanie, po
zakończeniu obowiązywania umowy

zgoda na przetwarzanie danych

ubezpieczenia
własne cele marketingowe w oparciu o
zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w

zgoda na przetwarzanie danych

tym profilowanie
niezbędność przetwarzania do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na
obsługa zgłoszonego roszczenia, w tym

administratorze; niezbędność przetwarzania

wypłata świadczenia oraz obsługa wykupu

do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń (w przypadku szczególnych
kategorii danych osobowych)

wypełnienie przez Administratora
obowiązków związanych z
przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze
wynikającego z przepisów
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze

wypełnianie przez Administratora
obowiązków związanych z raportowaniem
FATCA/CRS

wynikającego z przepisów o wypełnianiu
obowiązków podatkowych oraz wdrożenia
ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz
przepisów o automatycznej wymianie
informacji podatkowych z innymi
państwami
niezbędność przetwarzania do realizacji

dochodzenie roszczeń związanych z umową

prawnie uzasadnionego interesu

ubezpieczenia

Administratora w postaci możliwości
dochodzenia przez niego roszczeń
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niezbędność przetwarzania do realizacji
podejmowanie czynności w związku z
przeciwdziałaniem przestępstwom

prawnie uzasadnionego interesu
Administratora w postaci możliwości
przeciwdziałania i ścigania przestępstw

ubezpieczeniowym

popełnianych na szkodę zakładu
ubezpieczeń
niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu
Administratora w postaci ograniczenia

reasekuracja ryzyk

negatywnego wpływu ryzyka
ubezpieczeniowego, związanego z
zawieraną umową ubezpieczenia

przekazywanie danych osobowych przez
Administratora do Compensa Towarzystwo

zgoda na przetwarzanie danych

Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
w celu marketingu produktów i usług

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. 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
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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: 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 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, 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 ludzkiej.
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,

informacji

o przedmiocie ubezpieczenia, w tym informacji o stanie zdrowia, informacji o charakterze wykonywanej pracy.
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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 Pani/Pana określonych komunikatów marketingowych
oraz przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub usług Administratora dostosowanych do Pani/Pana potrzeb.
Decyzje będą podejmowane na podstawie następujących danych: daty urodzenia, wykonywanego zawodu, 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.
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KLAUZULA INFORMACYJNA 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:

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ocena ryzyka ubezpieczeniowego i wykonania umowy
ubezpieczenia

ocena ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o
zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie
własne cele marketingowe Administratora, w tym cele
analityczne i poprzez profilowanie, w trakcie obowiązywania
umowy ubezpieczenia

własne cele marketingowe Administratora, w tym poprzez
profilowanie, po zakończeniu obowiązywania umowy
ubezpieczenia
własne cele marketingowe w oparciu o zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
likwidacja szkody z umowy ubezpieczenia

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
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; zgoda na przetwarzanie
danych (w przypadku szczególnych kategorii danych
osobowych);
niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy między
osobą, której dane dotyczą, a administratorem; zgoda na
przetwarzanie danych (w przypadku szczególnych kategorii
danych osobowych);
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.
zgoda na przetwarzanie danych

zgoda na przetwarzanie danych
niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze; niezbędność
przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony
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dochodzenie roszczeń związanych z umową ubezpieczenia
podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem
przestępstwom ubezpieczeniowym

reasekuracja ryzyk

przekazywanie danych osobowych przez Administratora do
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna
Insurance Group w jej własnych celach marketingowych

roszczeń (w przypadku szczególnych kategorii danych
osobowych).
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora w postaci
możliwości dochodzenia przez niego roszczeń
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora w postaci
możliwości przeciwdziałaniu i ściganiu przestępstw
popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora w postaci
ograniczenia negatywnego wpływu ryzyka
ubezpieczeniowego związanego z zawieraną umową
ubezpieczenia
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: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
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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, wykonywanego zawodu, 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.
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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
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KLAUZULA INFORMACYJNA
LLOYD’S COVERHOLDER,

LEADENHALL

POLSKA

S.A.

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:

15

•

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

Danych

możliwy

jest

pod

adresem

e-mail:

daneosobowe@leadenhall.pl
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

Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora oraz

Przygotowanie
ofert

i

przedstawienie

ubezpieczeniowych

realizacja obowiązków nałożonych prawem.

oraz

W związku Państwa zgłoszeniem przetwarzamy

ewentualne zawarcie i wykonywanie

Państwa dane osobowe na potrzeby przygotowania

umowy ubezpieczenia

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.
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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
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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
Mogą

1

Prawo dostępu

Państwo

uzyskać

informacje

związane

z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię
takich danych osobowych.
Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są niedokładne

2

Prawo do poprawiania

lub

niekompletne,

mogą

Państwo

domagać

się

wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych
osobowych.

3

Prawo do usunięcia

4

Prawo do ograniczenia

5

Prawo sprzeciwu

Mogą

Państwo

zażądać

usunięcia

swoich

danych

osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
Mogą Państwo poprosić o ograniczenie przetwarzania
swoich danych osobowych.
Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych
osobowych z przyczyn związanych z Państwa sytuacją.
Jeśli

są

Państwo

stroną

umowy

ubezpieczenia

z Administratorem – przysługuje Państwo także prawo do
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
6

Prawo do przenoszenia

Administratora

Państwa

danych

osobowych,

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo
przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego kompetentnego w sprawach ochrony danych
7

Prawo do wniesienia skargi osobowych, tj. do polskiego organu nadzorczego (Prezes
Urzędu

Ochrony

nadzorczego

18

Danych

innego

Osobowych)

państwa

lub

członkowskiego

organu
Unii

Lp. Uprawnienie

Opis
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.
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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.
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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
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);
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
3
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym
1
2
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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

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 adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
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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.
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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,

przemieszczania się.
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zachowania, lokalizacji

lub

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.
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.

4

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

25

KLAUZULA INFORMACYJNA WIENER
Administratorem danych osobowych jest Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22A.
Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby
administratora oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem www.wiener.pl.
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
Ochrony
Danych może się Pani/Pan kontaktować za pośrednictwem adresu

Osobowych, z którym
przetwarzania danych
danych. Z Inspektorem
e-mail: iod@wiener.pl.

Pani/Pana dane (oraz dane ubezpieczonego – w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek)
mogą być przetwarzane:
1) w celu przedstawienia oferty, a w razie zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu jej
wykonania – 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). Ocena ryzyka ubezpieczeniowego przed
zawarciem umowy wykonywana jest w sposób zautomatyzowany w ramach
profilowania klientów na podstawie art. 22 ust. 2 lit. a RODO, jako czynność niezbędna
do zawarcia umowy;
2) w celu 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;
3) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową ubezpieczenia – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;
4) ewentualnie w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem
przestępstwom ubezpieczeniowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
uzasadnionym interesem administratora jest przeciwdziałanie wypłacaniu nienależnych
świadczeń i odszkodowań oraz możliwość przeciwdziałania i ścigania przestępstw
popełnianych na szkodę administratora;
5) w celu reasekuracji ryzyk – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym
interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z
umową;
6) w celu realizacji obowiązków określonych w przepisach dotyczących szczególnych
środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom
mających na celu zwalczanie terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
7) w celu gromadzenia danych statystycznych w celu ustalania na ich podstawie
wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych oraz rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw technicznoubezpieczeniowych dla celów rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Pani/Pana dane osobowe (oraz dane ubezpieczonego – w razie zawarcia umowy na cudzy
rachunek) 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 dostawcom usług
informatycznych, podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne, podmiotom
przeprowadzającym likwidację szkody, podmiotom świadczącym usługi assistance, firmom
windykacyjnym, agencjom marketingowym (w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na
otrzymywanie
informacji
handlowych)
oraz
agentom
ubezpieczeniowym.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania umowy
ubezpieczenia, np. w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, mogą zostać
udostępnione lub przekazane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym również do państwa niezapewniającego, według
Komisji Europejskiej, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Administrator
danych
osobowych
zapewnia
odpowiednie
zabezpieczenie
tych
danych.
Pani/Pana dane osobowe (oraz dane ubezpieczonego – w razie zawarcia umowy na cudzy
rachunek) będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i przedstawienia
oferty, nie dłużej jednak niż do momentu wygaśnięcia roszczeń o zawarcie umowy
ubezpieczenia. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia, dane będą przechowywane do
momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania
danych
wynikającego
ze
szczególnych
przepisów
prawa.
Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu
zgłoszenia, odpowiednio, przez Panią/Pana albo przez ubezpieczonego (w razie zawarcia
umowy na cudzy rachunek) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.
Przysługuje Pani/Panu oraz ubezpieczonemu (w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek)
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 oraz
ubezpieczonemu (w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek) prawo wniesienia sprzeciwu
wobec
przetwarzania
danych
osobowych.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane (oraz dane ubezpieczonego – w razie zawarcia umowy na
cudzy rachunek) są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia,
przysługuje Pani/Panu oraz ubezpieczonemu także prawo do przenoszenia danych
osobowych, np. w celu przekazania danych innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu oraz ubezpieczonemu (w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek)
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.

27

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych
osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe są wskazane wyżej.
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 takich jak: przebieg
ubezpieczenia (szkodowość), przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia oraz liczba
ubezpieczonych osób. 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).
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KLAUZULA INFORMACYJNA INTERRISK
Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance
Group z siedzibą w Warszawie (00-668), ul. Noakowskiego 22 (dalej jako „Administrator”,
„InterRisk” lub „My”). Z InterRisk mogą się Państwo skontaktować:
•

poprzez adres e-mail: korespondencja@interrisk.pl;

•

telefonicznie pod numerem: +48 22 575 25 25;

•

pisemnie na adres: ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa.

Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych:
•

poprzez adres e-mail: iod@interrisk.pl;

•

pisemnie na adres: ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane możemy przetwarzać w poniższych celach:
1. Wykonanie umowy ubezpieczenia
Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
2. Ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami w związku
z zawartą z Państwem umową ubezpieczenia
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Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami;
3. Ewentualne

podejmowanie

czynności

w związku

z przeciwdziałaniem

przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym wypłatom nienależnych świadczeń.
Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO), wynikający wprost z przepisów prawa. Naszym prawnie uzasadnionym
interesem jest zapobieganie i ściganie przestępstw popełnianych na naszą szkodę;
4. Realizacja obowiązków nałożonych na Administratora danych przez przepisy
prawa

(takie

jak

przepisy

podatkowe

lub

przepisy

o rachunkowości)

Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c)
RODO).
5. Reasekuracja

ryzyk

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zmniejszenie ryzyka
ubezpieczeniowego związanego z zawartą z Państwem umową.
6. Likwidacja szkody
Podstawa prawna: obowiązek prawny zakładu ubezpieczeń (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
7. Obsługa klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO).
8. Komunikacja i rozwiązanie sprawy, której dotyczy korespondencja kierowana
do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji, lub
rozmowy telefonicznej, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy
wiadomości e-mail bądź listu czy też telefonującego, lub inną zawartą z nim umową –
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku
z jego działalnością gospodarczą i rozwiązania zgłoszonej

sprawy

związanej

z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
9. Realizacja obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący
na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO);
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10. Marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach
analitycznych i profilowania – podstawą prawną w odniesieniu do aktualnych klientów
InterRisk jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
W przypadku marketingu kierowanego do potencjalnych lub byłych klientów InterRisk
podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
11. Ocena ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania
klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną jest obowiązek prawny ciążący
na Administratorze – (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W niektórych przypadkach decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być podejmowane w sposób
zautomatyzowany (tj. bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły oceny ryzyka
ubezpieczeniowego (dla celów możliwości przedstawienia konkretnej oferty, ustalenia
wysokości składki ubezpieczeniowej i zawarcia umowy ubezpieczenia) i będą podejmowane
na podstawie Pani/Pana danych takich jak: data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykonywany
zawód, rok uzyskania prawa jazdy, dane dotyczące typu pojazdu i jego parametry techniczne,
liczba szkód w ostatnich latach, informacje o stanie zdrowia, wartość i lokalizacja
nieruchomości

(w zależności

od rodzaju

ubezpieczenia

dla

potrzeb

oceny

ryzyka

ocenę

ryzyka

ubezpieczeniowego różne kategorie danych mogą być uznane za istotne);
Powyższe

decyzje

będą

oparte

o profilowanie,

tj. automatyczną

ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. W wyniku profilowania
Administrator oceni w szczególności prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia.
Na podstawie tak dokonanej oceny Administrator podejmie decyzję o możliwości zawarcia
z Panem/Panią

umowy

ubezpieczenia

oraz o wysokości

składki

ubezpieczeniowej.

Przykładowo: im więcej szkód miało miejsce w minionym okresie, tym większe może być
ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym wyliczona na podstawie automatycznej oceny
ryzyka składka ubezpieczeniowa może być wyższa.
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ma Pani/Pan prawo do otrzymania
stosownych wyjaśnień, co do podstaw podjętej decyzji, prawo do zakwestionowania tej decyzji,
do wyrażenia

własnego

stanowiska

lub

do uzyskania

(tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).
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interwencji

człowieka

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać:
•

aż przedawnią się roszczenia z tytułu szkody będącej przedmiotem prowadzonego
postępowania likwidacyjnego lub

•

aż wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa,
w szczególności obowiązek przechowywania dokumentów księgowych dotyczących
umowy

i przepisów

ubezpieczenia

o przeciwdziałaniu

praniu

pieniędzy

oraz finansowaniu terroryzmu.
Przestaniemy przetwarzać Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tych
celach. Nie ma to zastosowania, gdy wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Zgłoszenie sprzeciwu nie oznacza jednak, że usuniemy wszystkie dane. W szczególności dalsze
przechowywanie danych może mieć jeszcze miejsce przez okres przedawnienia roszczeń.
Odbiorcy danych
Z uwagi na charakter przetwarzania Państwa dane osobowe możemy przekazywać
w niezbędnym zakresie zakładom reasekuracji, a także innym podmiotom, takim jak operatorzy
pocztowi, operatorzy wybranych przez Państwa sposobów płatności czy podmioty świadczące
usługi w zakresie likwidacji szkód.
Ponadto, Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, przetwarzającym dane w celu dochodzenia lub
obrony

przed roszczeniami,

podmiotom

agencjom

przetwarzającym

dane

marketingowym,

w celu

windykacji

agentom

ubezpieczeniowym,

należności

oraz podmiotom

archiwizującym lub usuwającym dane. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo do:
32

•

dostępu do Państwa danych, w tym otrzymania ich kopii;

•

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w zakresie,
w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
Administratora)

•

przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Państwa 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
Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego). Mogą Państwo przesłać te dane innemu
administratorowi danych;

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy, aby Państwo skontaktowali się z nami lub z inspektorem ochrony danych, jeżeli
chcą Państwo skorzystać z tych praw. Dane kontaktowe wskazaliśmy powyżej.
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KLAUZULA
INFORMACYJNA
UNIQA
TOWARZYSTO
UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. ( W TYM MARKI DEFEND
INSURANCE SP.Z.O.O.)

Kto jest administratorem Twoich danych
Administratorem Twoich danych jesteśmy my, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
Warto wiedzieć
My = administrator danych, czyli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A.
Ty

= osoba, której dane przetwarzamy

Jeśli wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub marketingowych przez inne
spółki z grupy UNIQA, czyli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. lub UNIQA
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., lub UNIQA Polska S.A. to administratorem
Twoich danych w celach marketingowych, badania satysfakcji oraz statystycznych i
analitycznych, w tym profilowania, jest również odpowiednia spółka z grupy UNIQA, na rzecz
której została udzielona zgoda. Dane kontaktowe oraz pozostałe informacje są takie same dla
wszystkich spółek.
Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail:
dane.osobowe@uniqa.pl lub listownie na adres administratora. Adres znajdziesz w części Kto
jest administratorem Twoich danych. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
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W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje dane
Twoje dane przetwarzamy zawsze zgodnie z prawem.
Możemy przetwarzać Twoje dane w celach:

Podstawa prawna:

wykonania umowy ubezpieczenia lub podjęcia
działań przed zawarciem z Tobą umowy, w tym
oceny ryzyka ubezpieczeniowego;

przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i
wykonania umowy lub do podjęcia działań na
Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

usprawnienia komunikacji;

przetwarzanie danych kontaktowych (np. nr
telefonu, e-mail), których podanie nie jest
obowiązkowe, ale zalecane, wynika z prawnie
uzasadnionego interesu administratora, którym jest
usprawnienie komunikacji z Tobą w kwestiach
związanych z umową ubezpieczenia lub działań
podjętych przed jej zawarciem;

wypełnienia obowiązków prawnych;

przetwarzanie danych jest niezbędne do
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze wynikających w szczególności z
przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów
sankcyjnych, rachunkowych, podatkowych,
FATCA, CRS oraz sankcji wynikających z
zobowiązań międzynarodowych;

dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu administratora,
którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub
obrony przed nimi;

sprawdzenia Twojego zadowolenia z jakości
naszej usługi lub ze sposobu jej realizacji;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu administratora
jakim jest podnoszenie jakości świadczonych
usług i realizacji wytycznych Komisji Nadzoru
Finansowego;

przedstawiania Ci naszych produktów i usług za
pośrednictwem marketingu bezpośredniego;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji
prawnie
uzasadnionego interesu administratora, czyli
prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych
usług i produktów;

dostosowania treści marketingowych do
Twoich preferencji i zainteresowań na
podstawie szczególnych kategorii danych
osobowych (np. o stanie zdrowia);

przetwarzanie jest realizowane na podstawie
wyrażonej zgody;

przeciwdziałania przestępstwom;

przetwarzanie danych jest niezbędne do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu
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administratora, czyli przeciwdziałania i
ścigania przestępstw;
statystycznych i analitycznych, w tym w celu
profilowania;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu administratora,
którym jest wykonywanie statystyk i analiz;

reasekuracji ryzyka;

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu administratora,
czyli zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego
związanego z zawartą z Tobą umową.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, będziemy je
przechowywali do czasu, gdy przedawnią się roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia lub
wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, lub zrealizujemy
nasz prawnie uzasadniony interes, lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania opartego na
prawnie uzasadnionym interesie, lub wycofasz zgodę na przetwarzanie danych.
Komu możemy udostępniać lub przekazać Twoje dane
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym do udostępnienia im
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. zakładom reasekuracji.
Twoje dane osobowe możemy przekazać między innymi następującym podmiotom
przetwarzającym te dane na zlecenie UNIQA:
•

podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe, między innymi

dostawcom usług IT,
•

podmiotom windykującym należności,

•

agencjom marketingowym,

•

podmiotom świadczącym usługi assistance,

•

agentom ubezpieczeniowym.

Podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, przetwarzają je na podstawie zawartej z nami
umowy – wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
Czy Twoje dane będziemy przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe możemy przekazać poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane możemy przekazać w szczególności
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na podstawie wydanych przez Komisję decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych
osobowych przyjętych przez Komisję.
Możesz otrzymać kopię dokumentu regulującego przetwarzanie Twoich danych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym lub informację o miejscu jego udostępnienia.
Jakie prawa Ci przysługują
Przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia;
ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonywane
jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora; przeniesienia danych
osobowych; wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa

jednak na

przetwarzanie danych, jakie odbyło się przed wycofaniem Twojej zgody. Masz również prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Twoje dane będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka,
w tym również będziemy je profilować. Robimy to po to, aby móc przedstawić Ci ofertę
ubezpieczenia. Dane osobowe dotyczące np. Twojego zdrowia, będziemy wykorzystywać do
oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia składki. Przebyte wcześniej choroby mogą mieć
wpływ na wyższe ryzyko ubezpieczeniowe i tym samym Twoja składka ubezpieczeniowa może
być wyższa.
Przykład
Jeśli w poprzednich latach przechodziłeś kilka chorób, to może oznaczać, że automatycznie
wyliczymy Ci wyższą składkę ubezpieczeniową.
Masz prawo zakwestionować automatycznie podjętą decyzję, wyrazić własne stanowisko lub
uzyskać interwencję człowieka co oznacza, że człowiek przeanalizuje dane i podejmie decyzję.
Co jeszcze warto wiedzieć
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem zawarcia umowy
ubezpieczenia. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia umowy
ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych lub badania satysfakcji
jest dobrowolne. W przypadku danych osobowych nieuzyskanych od Ciebie, źródłem
pozyskania Twoich danych jest np. ubezpieczający. Mogą to być w szczególności: imię
i nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL, e-mail, telefon. Źródłem pozyskania informacji
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o Twoim zdrowiu może być również Narodowy Fundusz Zdrowia lub inne placówki lecznicze,
jeśli wcześniej dostaliśmy Twoją zgodę na otrzymywanie danych od tych podmiotów.
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KLAUZULA
INFORMACYJNA
UNIQA
TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ S.A. ( W TYM MARKI DEFEND INSURANCE
SP.Z.O.O.)

Kto jest administratorem Twoich danych

Administratorem Twoich danych jesteśmy my, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
Warto wiedzieć
My = administrator danych, czyli UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.
Ty

= osoba, której dane przetwarzamy

Jeśli wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub marketingowych przez inne
spółki z grupy UNIQA, czyli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. lub UNIQA
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., lub UNIQA Polska S.A. to administratorem
Twoich danych w celach marketingowych, badania satysfakcji oraz statystycznych
i analitycznych, w tym profilowania, jest również odpowiednia spółka z grupy UNIQA, na rzecz
której została udzielona zgoda. Dane kontaktowe oraz pozostałe informacje są takie same dla
wszystkich spółek.
Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail:
dane.osobowe@uniqa.pl lub listownie na adres administratora. Adres znajdziesz w części Kto
jest administratorem Twoich danych. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
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W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje
dane

Twoje dane przetwarzamy zawsze zgodnie z prawem.

Możemy przetwarzać Twoje dane w celach:

Podstawa prawna:

wykonania umowy ubezpieczenia lub podjęcia

przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i

działań przed zawarciem umowy, w tym oceny

wykonania umowy lub do podjęcia działań na

ryzyka ubezpieczeniowego;

Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

usprawnienia komunikacji;

przetwarzanie danych kontaktowych (np. nr
telefonu, e-mail), których podanie nie jest
obowiązkowe, ale zalecane, wynika z prawnie
uzasadnionego interesu administratora, którym jest
usprawnienie komunikacji z Tobą w kwestiach
związanych z umową ubezpieczenia lub działań
podjętych przed jej zawarciem;

wypełnienia obowiązków prawnych;

przetwarzanie danych jest niezbędne do
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze wynikających w szczególności z
przepisów podatkowych i rachunkowych oraz
sankcji wynikających z zobowiązań
międzynarodowych;

dochodzenia roszczeń lub obrony przed

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji

roszczeniami;

prawnie uzasadnionego interesu administratora,
którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub
obrony przed nimi;

sprawdzenia Twojego zadowolenia z jakości

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji

naszej usługi lub ze sposobu jej realizacji;

prawnie uzasadnionego interesu administratora,
jakim jest podnoszenie jakości świadczonych usług
i realizacja wytycznych Komisji Nadzoru
Finansowego;
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przedstawiania Ci naszych produktów i usług za

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji

pośrednictwem marketingu bezpośredniego;

prawnie
uzasadnionego interesu administratora, czyli
prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych
usług i produktów;

przeciwdziałania przestępstwom;

przetwarzanie danych jest niezbędne do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora, czyli przeciwdziałania i
ścigania przestępstw;

statystycznych i analitycznych, w tym w celu

przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji

profilowania;

prawnie uzasadnionego interesu administratora,
którym jest wykonywanie statystyk i analiz;
przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji

reasekuracji ryzyka;

prawnie uzasadnionego interesu administratora,
czyli zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego
związanego z zawartą z Tobą umową.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, będziemy je
przechowywali do czasu, gdy przedawnią się roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia lub
wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, lub zrealizujemy
nasz prawnie uzasadniony interes, lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania opartego na
prawnie uzasadnionym interesie, lub wycofasz zgodę na przetwarzanie danych.

Komu możemy udostępniać lub przekazać Twoje dane
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym do udostępnienia im
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Ubezpieczeniowemu Funduszowi
Gwarancyjnemu lub zakładom reasekuracji.
Twoje dane możemy również przekazać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
UNIQA, np.:
•

dostawcom usług IT,
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•

podmiotom windykującym należności,

•

agencjom marketingowym,

•

podmiotom świadczącym usługi assistance,

•

agentom ubezpieczeniowym.

Podmioty, którym przekazujemy Twoje dane, przetwarzają je na podstawie zawartej z nami
umowy – wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
Czy Twoje dane będziemy przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe możemy przekazać poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane możemy przekazać w szczególności
na podstawie wydanych przez Komisję decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych
osobowych przyjętych przez Komisję.
Możesz otrzymać kopię dokumentu regulującego przetwarzanie Twoich danych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym lub informacje o miejscu jego udostępnienia.
Jakie prawa Ci przysługują
Przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia;
ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonywane
jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora; przeniesienia danych
osobowych; wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na
przetwarzanie danych, jakie odbyło się przed wycofaniem Twojej zgody. Masz również prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Twoje dane będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka,
w tym również będziemy je profilować. Robimy to po to, aby móc przedstawić Ci ofertę
ubezpieczenia. Dane osobowe, zwłaszcza te określające przedmiot i przebieg ubezpieczenia,
będziemy wykorzystywać do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia składki. Większa
wartość przedmiotu ubezpieczenia lub większa szkodowość może się przełożyć na wyższe
ryzyko ubezpieczeniowe i tym samym Twoja składka ubezpieczeniowa może być wyższa.
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Przykład
Jeśli w poprzednich latach było kilka stłuczek samochodowych, to może oznaczać, że
automatycznie wyliczymy Ci wyższą składkę ubezpieczeniową.
Masz prawo zakwestionować automatycznie podjętą decyzję, wyrazić własne stanowisko lub
uzyskać interwencję człowieka co oznacza, że człowiek przeanalizuje dane i podejmie decyzję.
Co jeszcze warto wiedzieć
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem zawarcia umowy
ubezpieczenia. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia umowy
ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych lub badania satysfakcji
jest dobrowolne.
W przypadku danych osobowych nieuzyskanych od Ciebie, źródłem pozyskania Twoich danych
jest np. ubezpieczający. Mogą to być w szczególności: imię i nazwisko, adres, data urodzenia,
PESEL, e-mail, telefon.
W przypadku umów ubezpieczenia pojazdu źródłem pozyskania danych może być również
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, z którego pozyskujemy historię szkodowości.
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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
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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.
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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.
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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,
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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.
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KLAUZULA INFORMACYJNA SOPOCKIE TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A.
1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych 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
2. Kto jest inspektorem ochrony danych?
Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan 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
3. W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, objęcia
ochroną ubezpieczeniową – w celu oceny ryzyka, zawarcia umowy lub objęcia ochroną
ubezpieczeniową oraz w celu ustalenia wysokości składki będziemy stosować profilowanie.
Decyzje będą podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie objęcia ochroną
ubezpieczeniową i zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczących m.in. daty urodzenia,
informacji o stanie zdrowia,
2) wykonania umowy ubezpieczenia m.in. wykonania czynności ubezpieczeniowych
związanych w likwidacją roszczeń. W przypadku zgłoszenia roszczenia w celu ustalenia ścieżki
likwidacyjnej stosowane jest profilowanie. Decyzje o wyborze ścieżki likwidacyjnej będą
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podejmowane na podstawie danych zebranych w trakcie procesu zgłoszenia roszczenia oraz
rodzaju roszczenia,
3) reasekuracji ryzyk,
4) dochodzenia roszczeń,
5) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – w przypadku
marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będziemy stosować profilowanie.
Oznacza to, że na podstawie Pani/Pana danych i innych informacji opracujemy profil
marketingowy, aby przedstawiać Pani/Panu oferty dopasowane do Pani/Pana potrzeb. Na
podstawie takiego profilu nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany,
6) przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym – w zakresie niezbędnym do
przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności ERGO Hestii dla celów
przestępczych,
7) rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących usług świadczonych przez
ERGO Hestię, a także wniosków i zapytań skierowanych do ERGO Hestii,
8) wypełnienie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu, raportowaniu FACTA oraz CRS – wypełnienie obowiązków
instytucji obowiązanej wynikających z ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu), wypełnienie obowiązku wymiany informacji podatkowej ze
Stanami Zjednoczonymi wynikającego z ustawy z dnia 09.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki
w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia
ustawodawstwa FATCA (dalej: ustawa FATCA), wypełnienie obowiązków wynikających
z ustawy z dnia 09.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowej z innymi państwami (dalej:
ustawa CRS,
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9) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze w związku z sankcjami
wprowadzanymi stosownymi regulacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii
Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki,
10) związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii – Pani/Pana
dane osobowe mogą być przetwarzane w postaci nagrania rozmowy,
11) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia administrator stosuje monitoring wizyjny,
12) analitycznych i statystycznych.
4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
Podstawy prawne przetwarzania danych:
1) niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, objęcia ochroną
ubezpieczeniową i wykonywania umowy,
2) prawnie uzasadnione interesy administratora danych – to m.in. prowadzenie marketingu
bezpośredniego swoich usług, możliwość ewentualnego dochodzenia roszczeń,
przeciwdziałanie i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawarciem umowy ubezpieczenia,
3) wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych (wynikających z przepisów
prawa krajowego i międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej) – przetwarzanie
w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa to m.in. przetwarzanie
na podstawie przepisów o rachunkowości, rozpatrywaniu reklamacji związanych
z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym organów nadzorczych oraz do
innych podmiotów, do których ERGO Hestia jest zobowiązana raportować, wypełnienie
obowiązków ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
ustawy FACTA, ustawy CRS,
4) uzasadniony interes strony trzeciej, to jest podmiotu dominującego w grupie kapitałowej
MunichRe (do której należy administrator), jako podmiotu bezpośrednio zobowiązanego
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do stosowania sankcji Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zapewnienia ich
przestrzegania przez podmioty powiązane,
5) zgoda w przypadku jej dobrowolnego wyrażenia.
5. Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii m.in. dostawcom
usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, świadczenia
usług archiwizacyjnych, przeprowadzającym postępowanie likwidacyjne roszczeń
ubezpieczeniowych, agentom ubezpieczeniowym,
2) zakładom reasekuracji,
3) innym zakładom ubezpieczeń w przypadku udzielenia odrębnej zgody,
4) podmiotom wykonującym działalność leczniczą,
5) innym podmiotom w przypadku udzielenia odrębnej zgody,
6) innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora
danych.
W przypadku wyrażenia zgody Pani/Pana dane mogę być przekazane innym zakładom
ubezpieczeń w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz podmiotom z grupy kapitałowej
ERGO Hestia w celu marketingu bezpośredniego ich produktów i usług.
Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
ERGO Hestia przekaże Pani/Pana dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania
łączącej nas umowy ubezpieczenia. ERGO Hestia zapewni odpowiednie zabezpieczenia tych
danych osobowych. W sprawie informacji o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub
o miejscu ich udostępnienia należy się skontaktować z administratorem danych lub
z inspektorem ochrony danych.
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6. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
1) prawo do wycofania zgody – 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,
2) prawo dostępu do danych osobowych (informacji o przetwarzanych danych, kopię
danych) oraz prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania,
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ma Pani/Pan
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych –
w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie
uzasadnionych interesów administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego oraz profilowania,
4) prawo do przenoszenia danych osobowych – ma 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 oraz prawo przesłania do innego
administratora,
5) 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 w pkt. 1-2.
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7. Inne informacje
Przez jaki okres będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?
W przypadku gdy doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną
ubezpieczeniową 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 (rachunków, faktur) dotyczących umowy
ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy FACTA, ustawy CRS.
Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tego
tytułu. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową
w przypadku udzielenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą wykorzystywane do celów
marketingowych, chyba że wycofa Pani/Pan zgodę. Dane będą przetwarzane dla celów
analitycznych i statystycznych przez okres 12 lat od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia lub objęciem
ochroną ubezpieczeniową jest konieczne do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną
i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego –
bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia lub objęcie
ochroną ubezpieczeniową, likwidacji roszczenia. W przypadku gdy podanie danych osobowych
jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji – nie podanie danych osobowych będzie skutkowało
brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
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KLAUZULA INFORMACYJNA SOPOCKIE TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A., HESTIA AGRO, HESTIA
JUPITER, HESTIA MTU
Oświadczenie Administratora Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO
Hestia S.A. (dalej: ERGO Hestia). Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może
skontaktować się z administratorem danych osobowych:
1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) telefonicznie, pod numerem: 58 555 60 00.
2. 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. Osoba, której
dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;
3) poprzez formularz kontaktowy w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie
www.ergohestia.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w celu przedstawienia
oferty, zawarcia umowy ubezpieczenia na Pana / Pani rzecz albo na rzecz osoby
trzeciej, lub objęcia Pana / Pani ochroną ubezpieczeniową – w tych celach oraz
w celu ustalenia wysokości składki będziemy stosować profilowanie. Dla przykładu:
a) im więcej szkód miało miejsce w historii ubezpieczenia, tym większe może być
ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być
wyższa,
b) w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem aplikacji
monitorującej styl jazdy samochodem, im większa jest dynamika jazdy osoby,
tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka
ubezpieczeniowa może być wyższa. Decyzje związane z profilowaniem będą
podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie tworzenia oferty
ubezpieczenia i zawarcia umowy oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem:
Ubezpieczeniowego

Funduszu
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Gwarancyjnego,

Bazy

Danych

Ubezpieczeniowych Centralnej Ewidencji Pojazdów, Centralnej Ewidencji
Kierowców, Głównego Urzędu Statystycznego, DateWise, CatNet, Aon Benfeld,
Google Maps, OpenStreetMap, Biura Informacji Kredytowej i/lub Krajowego
Rejestru Długów ( w przypadku udzielenia odrębnej zgody). Pozyskiwane dane
z baz wskazanych powyżej będą adekwatne do oceny danego ryzyka.
Decyzje będą podejmowane automatycznie - bez udziału człowieka w przypadku
zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość oraz na kolejny okres na podstawie
danych i informacji zebranych podczas zawarcia i wykonania pierwotnej umowy
ubezpieczenia.
2) weryfikacji i zapewnienia poprawności danych identyfikacyjnych, w przypadku:
a) danych

osób

fizycznych

prowadzących

jednoosobową

działalność

gospodarczą dane pozyskiwane są z Głównego Urzędu Statystycznego
w zakresie: NIP, Regon, PKD, adres rejestrowy siedziby działalności, forma
prowadzonej działalności i data jej rozpoczęcia;
b) ubezpieczenia pojazdów, dane pozyskiwane są z Centralnej Ewidencji
Pojazdów, w zakresie danych pojazdu, jego właścicieli, posiadaczy
i użytkowników.
3) wykonania umowy ubezpieczenia m.in. wykonania czynności ubezpieczeniowych
związanych z likwidacją roszczeń. W przypadku zgłoszenia roszczenia, w celu
ustalenia ścieżki likwidacyjnej stosowane jest profilowanie. Decyzje o wyborze
ścieżki likwidacyjnej będą podejmowane na podstawie danych zebranych w trakcie
procesu zgłoszenia szkody oraz danych szkodowych zawartych w bazach
administratora danych osobowych. Dla przykładu, jeżeli w ostatnim roku nie
zgłoszono szkody z danej polisy, istnieje prawdopodobieństwo, że szkoda zostanie
zlikwidowana w sposób uproszczony, a zatem bez konieczności przeprowadzenia
oględzin pojazdu lub mienia przez przedstawiciela ERGO Hestii;
4) reasekuracji ryzyk;
5) dochodzenia roszczeń;
6) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora –
w przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będziemy
stosować profilowanie. Oznacza to, że na podstawie Pani/Pana danych opracujemy
profil marketingowy, aby przedstawiać oferty dopasowane do Pani/Pana potrzeb;

56

7) przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym – w zakresie niezbędnym do
przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności ERGO Hestii dla
celów przestępczych;
8) rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących usług świadczonych
przez ERGO Hestię, a także wniosków i zapytań skierowanych do ERGO Hestii;
9) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze w związku z sankcjami
wprowadzanymi stosownymi regulacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych,
Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki;
10) analitycznych i statystycznych.
4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
1) przetwarzanie

danych

osobowych

jest

niezbędne

do

oceny

ryzyka

ubezpieczeniowego, zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną
ubezpieczeniową, wykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji ryzyk;
2) prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, taki jak marketing
bezpośredni produktów i usług własnych administratora, dochodzenie roszczeń
z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, przeciwdziałanie i ściganie przestępstw
popełnianych

na

szkodę

zakładu

ubezpieczeń,

zmniejszenie

ryzyka

ubezpieczeniowego związanego z obejmowaniem ochroną i zawarciem umowy
ubezpieczenia, analityka i statystyka;
3) wypełnienie

obowiązków

prawnych

administratora

danych

(wynikających

z przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, w tym prawa Unii
Europejskiej);
4) uzasadniony interes strony trzeciej, to jest podmiotu dominującego w grupie
kapitałowej MunichRe (do której należy Administrator), jako podmiotu
bezpośrednio zobowiązanego do stosowania sankcji Stanów Zjednoczonych
Ameryki oraz zapewnienia ich przestrzegania przez podmioty powiązane;
5) zgoda w przypadku jej dobrowolnego wyrażenia.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane: zakładom reasekuracji, podmiotom
wykonującym działalność leczniczą, innym zakładom ubezpieczeń w przypadku
udzielenia odrębnej zgody, innym podmiotom w przypadku udzielenia odrębnej zgody,
innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora
danych a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii
m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji
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należności, świadczenia usług archiwizacyjnych, przeprowadzającym postępowanie
likwidacyjne agentom ubezpieczeniowym.
6. Administrator przekaże Pani / Pana dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy
(dalej EOG) tylko wtedy, gdy będzie to konieczne oraz zapewni odpowiedni stopień ich
ochrony. Dane będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na
podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony
danych lub z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez
Komisję Europejską. Odbiorcami danych w państwach trzecich mogą być organy
państwowe wyznaczone prawnie do gromadzenia danych o zdarzeniu lub prowadzące
postępowanie związane ze zgłoszonym zdarzeniem na terenie tego państwa lub
podmioty świadczące na terenie tego państwa usługi assistance lub inne usługi w celu
pomocy osobie poszkodowanej lub ograniczenia skutków szkody. Przekazanie danych
jednak będzie miało miejsce wyłącznie pod warunkiem, że będzie to niezbędne do
wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, wykonania
umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, (pomiędzy administratorem
a inną osobą fizyczną lub prawną), ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
Z zachowaniem zasad ochrony danych opisanych powyżej Administrator może zlecać
wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym
siedzibę poza EOG. Może Pan/Pani zażądać dalszych informacji o sposobach uzyskania
kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.
7. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez ERGO Hestię, mają w związku
z przetwarzaniem następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych
osobowych;
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim
zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
w tym profilowania;
4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania do innego
administratora;
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych;
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6) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych
przed jej wycofaniem;
7) w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji prawo do otrzymania
stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do jej zakwestionowania , do
wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj.
przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).
8. W celu skorzystania z praw określonych w ust. 7 należy skontaktować się
z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
9. W przypadku, gdy doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną
ubezpieczeniową, 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. Jeśli nie
doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową, dane
osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
W przypadku udzielenia stosownej zgody dane osobowe będą wykorzystywane do celów
określonych w tej zgodzie (np. w celach marketingowych), do momentu jej wycofania.
Dane będą przetwarzane dla celów analitycznych i statystycznych przez okres 12 lat od
dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.
10. Podanie

danych

osobowych

jest

konieczne

do

dokonania

oceny

ryzyka

ubezpieczeniowego, do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną
ubezpieczeniową i wykonywania umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych
będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia
ochroną ubezpieczeniową.
11. Dodatkowa informacja dla ubezpieczonego: Pani / Pana dane osobowe zostały
pozyskane od Ubezpieczającego w związku z przedstawieniem oferty zawarcia umowy
ubezpieczenia i zawarciem umowy ubezpieczenia na Pana/Pani rzecz, w następującym
zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL. Jeśli Ubezpieczający zawiera umowę
ubezpieczenia na cudzy rachunek, zobowiązuje się do przekazania Oświadczenia
Administratora Danych Osobowych Ubezpieczonemu.
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KLAUZULA INFORMACYJNA SOPOCKIE TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A. YOU CAN DRIVE, MTU 24
1. Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia
S.A. (dalej: ERGO Hestia). Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może skontaktować się
z administratorem danych osobowych:
1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) telefonicznie, pod numerem: 58 555 60 00.
2. 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. Osoba, której dane dotyczą może
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;
3) poprzez formularz kontaktowy w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie
www.ergohestia.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w celu przedstawienia oferty,
zawarcia umowy ubezpieczenia na Pana / Pani rzecz albo na rzecz osoby trzeciej, lub objęcia
Pana / Pani ochroną ubezpieczeniową – w tych celach oraz w celu ustalenia wysokości składki
będziemy stosować profilowanie.
Dla przykładu:
a) im więcej szkód miało miejsce w historii ubezpieczenia, tym większe może być ryzyko
ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa,
b) w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem aplikacji monitorującej styl
jazdy samochodem, im większa jest dynamika jazdy osoby, tym większe może być ryzyko
ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa.
Decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych zebranych
w procesie tworzenia oferty ubezpieczenia i zawarcia umowy oraz informacji uzyskanych za
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pośrednictwem:

Ubezpieczeniowego

Funduszu

Gwarancyjnego,

Bazy

Danych

Ubezpieczeniowych Centralnej Ewidencji Pojazdów, Centralnej Ewidencji Kierowców,
Głównego Urzędu Statystycznego, DateWise, CatNet, Aon Benfield, Google Maps,
OpenStreetMap, Biura Informacji Kredytowej i/lub Krajowego Rejestru Długów ( w przypadku
udzielenia odrębnej zgody). Pozyskiwane dane z baz wskazanych powyżej będą adekwatne do
oceny danego ryzyka.
Decyzje będą podejmowane automatycznie - bez udziału człowieka w przypadku zawarcia
umowy ubezpieczenia na odległość oraz na kolejny okres na podstawie danych i informacji
zebranych podczas zawarcia i wykonania pierwotnej umowy ubezpieczenia.
2) weryfikacji i zapewnienia poprawności danych identyfikacyjnych, w przypadku:
a) danych osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dane
pozyskiwane są z Głównego Urzędu Statystycznego
w zakresie: NIP, Regon, PKD, adres rejestrowy siedziby działalności, forma prowadzonej
działalności i data jej rozpoczęcia;
b) ubezpieczenia pojazdów, dane pozyskiwane są z Centralnej Ewidencji Pojazdów, w zakresie
danych pojazdu, jego właścicieli, posiadaczy i użytkowników.
3) wykonania umowy ubezpieczenia m.in. wykonania czynności ubezpieczeniowych
związanych z likwidacją roszczeń. W przypadku zgłoszenia roszczenia, w celu ustalenia ścieżki
likwidacyjnej stosowane jest profilowanie. Decyzje o wyborze ścieżki likwidacyjnej będą
podejmowane na podstawie danych zebranych w trakcie procesu zgłoszenia szkody oraz danych
szkodowych zawartych w bazach administratora danych osobowych. Dla przykładu, jeżeli
w ostatnim roku nie zgłoszono szkody z danej polisy, istnieje prawdopodobieństwo, że szkoda
zostanie zlikwidowana w sposób uproszczony, a zatem bez konieczności przeprowadzenia
oględzin pojazdu lub mienia przez przedstawiciela ERGO Hestii;
4) reasekuracji ryzyk;
5) dochodzenia roszczeń;
6) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – w przypadku
marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będziemy stosować profilowanie.
Oznacza to, że na podstawie Pani/Pana danych opracujemy profil marketingowy, aby
przedstawiać oferty dopasowane do Pani/Pana potrzeb;
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7) przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym – w zakresie niezbędnym do
przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności ERGO Hestii dla celów
przestępczych;
8) rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących usług świadczonych przez
ERGO Hestię, a także wniosków i zapytań skierowanych do ERGO Hestii;
9) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze w związku z sankcjami
wprowadzanymi stosownymi regulacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii
Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki;
10) analitycznych i statystycznych.
4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
1) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną
ubezpieczeniową, wykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji ryzyk;
2) prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, taki jak marketing
bezpośredni produktów i usług własnych administratora,
dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, przeciwdziałanie i ściganie
przestępstw

popełnianych

na

szkodę

zakładu

ubezpieczeń,

zmniejszenie

ryzyka

ubezpieczeniowego związanego z obejmowaniem ochroną i zawarciem umowy ubezpieczenia,
analityka i statystyka;
3) wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych (wynikających z przepisów prawa
krajowego i międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej);
4) uzasadniony interes strony trzeciej, to jest podmiotu dominującego w grupie kapitałowej
MunichRe (do której należy Administrator), jako podmiotu bezpośrednio zobowiązanego do
stosowania sankcji Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zapewnienia ich przestrzegania przez
podmioty powiązane;
5) zgoda w przypadku jej dobrowolnego wyrażenia.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane: zakładom reasekuracji, podmiotom wykonującym
działalność leczniczą, innym zakładom ubezpieczeń w przypadku udzielenia odrębnej zgody,
innym podmiotom w przypadku udzielenia odrębnej zgody, innym administratorom
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w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora danych a także podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii m.in. dostawcom usług IT,
podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, świadczenia usług
archiwizacyjnych,

przeprowadzającym

postępowanie

likwidacyjne

agentom

ubezpieczeniowym.
6. Administrator przekaże Pani / Pana dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy
(dalej EOG) tylko wtedy, gdy będzie to konieczne oraz zapewni odpowiedni stopień ich
ochrony.
Dane będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji
Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem
typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
Odbiorcami danych w państwach trzecich mogą być organy państwowe wyznaczone prawnie
do gromadzenia danych o zdarzeniu lub prowadzące postępowanie związane ze zgłoszonym
zdarzeniem na terenie tego państwa lub podmioty świadczące na terenie tego państwa usługi
assistance lub inne usługi w celu pomocy osobie poszkodowanej lub ograniczenia skutków
szkody.
Przekazanie danych jednak będzie miało miejsce wyłącznie pod warunkiem, że będzie to
niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem,
wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, (pomiędzy administratorem
a inną osobą fizyczną lub prawną), ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń .
Z zachowaniem zasad ochrony danych opisanych powyżej Administrator może zlecać
wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę
poza EOG.
Może Pan/Pani zażądać dalszych informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub
o miejscu ich udostępnienia.
7. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez ERGO Hestię, mają w związku
z przetwarzaniem następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych
osobowych;
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3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie,
w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego oraz prawo przesłania do innego administratora;
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
6) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed
jej wycofaniem;
7) w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji prawo do otrzymania stosownych
wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do jej zakwestionowania , do wyrażenia własnego
stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia
decyzji przez człowieka).
8. W celu skorzystania z praw określonych w ust. 7 należy skontaktować się z administratorem
danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
9. W przypadku, gdy doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną
ubezpieczeniową, 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. Jeśli nie doszło do zawarcia
umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową, dane osobowe będą
przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu. W przypadku udzielenia
stosownej zgody dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w tej zgodzie (np.
w celach marketingowych), do momentu jej wycofania. Dane będą przetwarzane dla celów
analitycznych i statystycznych przez okres 12 lat od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową i wykonywania
umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości
zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową.
11. Dodatkowa informacja dla ubezpieczonego: Pani / Pana dane osobowe zostały pozyskane
od Ubezpieczającego w związku z przedstawieniem oferty zawarcia umowy ubezpieczenia
i zawarciem umowy ubezpieczenia na Pana/Pani rzecz, w następującym zakresie: imię,
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nazwisko, numer PESEL. Jeśli Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia na cudzy
rachunek, zobowiązuje się do przekazania Oświadczenia Administratora Danych Osobowych
Ubezpieczonemu.
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KLAUZULA
INFORMACYJNA
AVIVA
TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A., AVIVA TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ OGÓLNYCH S.A., AVIVA INVESTORS POLAND
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A., FUNDUSZ
INWESTYCYJNY,
AVIVA
POWSZECHNE
TOWARZYSTWO
EMERYTALNE AVIVA SANTANDER S.A., AVIVA OTWARTY
FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER, AVIVA SPÓŁKA
SP.Z.O.O., FUNDACJA AVIVA.
Następujące Podmioty Powiązane, jako administratorzy gromadzonych danych osobowych,
zobowiązują się do ochrony danych osobowych i przestrzegania standardów zabezpieczenia
danych:
1.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (zwane dalej TUŻ) z siedzibą w Warszawie

przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa,
2.

Aviva Towarzystwo

Ubezpieczeń Ogólnych SA (zwane dalej TUO) z siedzibą

w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa,
3.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (zwane dalej TFI)

z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa,
4.

Fundusz inwestycyjny (zwany dalej Fundusz) zarządzany przez TFI,

5.

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA (zwane dalej PTE)

z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa,
6.

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (zwany dalej OFE) z siedzibą

w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa,
7.

Aviva Spółka z o.o., (zwana dalej Spółka Obsługowa) z siedzibą w Warszawie przy ul.

Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa.
8.

Fundacja Aviva (zwana dalej Fundacja), z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B

00-189 Warszawa.
Poniżej

przedstawiamy

informacje

na

temat

i wykorzystywania danych osobowych:
Ubezpieczenia na życie
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zasad

gromadzenia,

przetwarzania

TUŻ jest administratorem danych osobowych gromadzonych w celu zawarcia i wykonania
umowy ubezpieczenia na życie.
Podstawa prawna i cele przetwarzania danych
TUŻ przetwarza dane osobowe osób:
•

ubezpieczonych - na podstawie zgody lub przepisów ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

•

ubezpieczających - na podstawie zgody lub w związku z zawarciem umowy
ubezpieczenia;

•

uprawnionych do otrzymania świadczenia - na podstawie przepisów ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie uzasadnionego interesu
TUŻ, którym jest wykonanie umowy ubezpieczenia;

•

dane potencjalnych klientów - na podstawie zgody lub przepisów ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie uzasadnionego interesu TUŻ, którym
jest zawarcie umowy ubezpieczenia.

Dane te mogą być przetwarzane w celu:
•

wypełniania przez TUŻ obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; o rachunkowości; o wypełnianiu
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA
oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
(CRS) - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na TUŻ;

•

marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
i telefonicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda;

•

marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – podstawą prawną
przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes TUŻ;

•

wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń i korespondencji dotyczących
zawartych umów ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda lub
przepis prawa;

•

w celach analitycznych, w tym aktuarialnych – podstawą prawną przetwarzania danych
jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUŻ;
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•

dochodzenia roszczeń TUŻ – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUŻ;

•

podejmowania

czynności

w

związku

z

przeciwdziałaniem

przestępstwom

ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUŻ;
•

wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu,

•

wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na TUŻ - podstawą prawną
przetwarzania są przepisy prawa.

Odbiorcy danych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dane osobowe mogą zostać przekazane
następującym odbiorcom danych:
•

innym ubezpieczycielom i reasekuratorom w zakresie i celu wynikającym z zawartych
umów ubezpieczenia,

•

Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,

•

innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu
określonym w przepisach prawa,

•

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TUŻ, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z TUŻ i wyłącznie zgodnie z poleceniami TUŻ.
W

szczególności

dane

będą

przetwarzane

w

chmurach

obliczeniowych

administrowanych przez Amazon Web Services lub Microsoft,
•

w przypadku ubezpieczeń assistance przekazujemy dane do AWP P&C SA Oddział
w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12, 02-673 Warszawa.
Polityka Prywatności tego dostawcy zamieszczona jest na stronie internetowej
www.mondial-assistance.pl/biznes/awp.aspx.

•

Dane osobowe będą udostępniane innym Podmiotom Powiązanym w celach
marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody.

Źródła danych
Dane osobowe zbieramy od osób, których dotyczą, poprzez formularze wniosków
ubezpieczeniowych, formularze zmiany danych, formularze zgłoszenia roszczenia oraz inne
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dokumenty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia
i wykonania umowy ubezpieczenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dane osobowe ubezpieczonych mogą zostać
uzyskane także od: innych ubezpieczycieli, podmiotów świadczących usługi lecznicze
(placówki

medyczne)

oraz

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

na

podstawie

zgody

ubezpieczonych; w związku z oceną ryzyka ubezpieczeniowego lub rozpatrywaniem roszczenia.
TUŻ 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.
W celu przeprowadzenia identyfikacji tożsamości ubezpieczającego możemy uzyskiwać dane
z banków na podstawie usługi mojeID dostarczanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową.
Możemy także pozyskiwać dane z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej na przykład w celu ustalenia rzeczywistego beneficjenta oraz wypełnienia innych
obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu.
Okres przetwarzania danych
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.
Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, decyzje dotyczące Ciebie mogą być
podejmowane w sposób zautomatyzowany np. do doboru produktów ubezpieczeniowych albo
oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym do oceny stanu zdrowia.
Decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany w przypadku pozyskania Twojej
zgody, istnienia przepisu prawa pozwalającego na taką formę przetwarzania danych osobowych
lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia. Do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji wykorzystywane może być profilowanie, które polega na
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przetwarzaniu

danych

osobowych

pozwalającym

ocenić

czynniki

osobowe

osoby

fizycznej. Masz prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej
zautomatyzowanej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz
do uzyskania interwencji ludzkiej.
Ubezpieczenia ogólne
TUO jest administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z zawarciem
i wykonaniem umowy ubezpieczenia.
Podstawa prawna i cele przetwarzania
TUO przetwarza dane osobowe:
•

ubezpieczonych - na podstawie zgody lub przepisów ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

•

ubezpieczających - na podstawie zgody lub w związku z zawarciem umowy
ubezpieczenia;

•

uprawnionych do otrzymania świadczenia/odszkodowania - na podstawie przepisów
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie uzasadnionego
interesu TUO, którym jest wykonanie umowy ubezpieczenia;

•

potencjalnych klientów - na podstawie zgody, przepisów ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie uzasadnionego interesu zakładu
ubezpieczeń, którym jest zawarcie umowy ubezpieczenia.

Dane te mogą być przetwarzane w celu:
•

wypełniania przez TUO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania
danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TUO;

•

marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
i telefonicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda;

•

marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – podstawą prawną
przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes TUO;
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•

wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń i korespondencji dotyczących
zawartych umów ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda lub
przepis prawa;

•

w celach analitycznych, w tym aktuarialnych – podstawą prawną przetwarzania danych
jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUO;

•

dochodzenia roszczeń TUO – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUO;

•

podejmowania

czynności

w

związku

z

przeciwdziałaniem

przestępstwom

ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUO;
•

wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na TUO - podstawą prawną
przetwarzania są przepisy prawa.

Odbiorcy danych
•

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dane osobowe mogą zostać przekazane
następującym odbiorcom danych:

•

innym ubezpieczycielom i reasekuratorom, w zakresie i celu wynikającym z zawartych
umów ubezpieczenia;

•

innym ubezpieczycielom w związku z procesem bezpośredniej likwidacji szkód;

•

Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;

•

innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu
określonym w przepisach prawa;

•

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TUO, przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z TUO i wyłącznie zgodnie z poleceniami TUO.
W

szczególności

dane

będą

przetwarzane

w

chmurach

obliczeniowych

administrowanych przez Amazon Web Services lub Microsoft.
•

W przypadku ubezpieczeń assistance przekazujemy dane do AWP P&C SA Oddział
w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12, 02-673 Warszawa.
Polityka Prywatności tego dostawcy zamieszczona jest na stronie internetowej
www.mondial-assistance.pl/biznes/awp.aspx.

•

Dane osobowe będą udostępniane innym Podmiotom Powiązanym w celach
marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody.
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Źródła danych
Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą, poprzez formularze: służące do kalkulacji
składki ubezpieczeniowej, wniosków ubezpieczeniowych, zmiany danych, zgłoszenia szkody
oraz inne dokumenty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych spowoduje brak możliwości
zawarcia i wykonania 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 i Centralnej Ewidencji Pojazdów w celu
kalkulacji składki ubezpieczeniowej lub rozpatrywania roszczenia. TUO 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.
Okres przetwarzania danych
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.
Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, decyzje dotyczące Ciebie mogą być
podejmowane w sposób zautomatyzowany np. do doboru produktów ubezpieczeniowych albo
oceny ryzyka ubezpieczeniowego i ustalenia wysokości składki.
Decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany w przypadku pozyskania Twojej
zgody, istnienia przepisu prawa pozwalającego na taką formę przetwarzania danych osobowych
lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia. Do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji wykorzystywane może być profilowanie, które polega na
przetwarzaniu

danych

osobowych

pozwalającym

ocenić

czynniki

osobowe

osoby

fizycznej. Masz prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej
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zautomatyzowanej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz
do uzyskania interwencji ludzkiej.

Fundusz emerytalny
OFE zarządzany przez PTE jest administratorem danych osobowych gromadzonych w związku
z przystąpieniem do funduszu emerytalnego.
Podstawa prawna i cele przetwarzania
OFE przetwarza dane osobowe:
•

członków otwartego funduszu emerytalnego - na podstawie zgody, przepisów ustawy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych lub w związku z zawarciem
umowy z funduszem emerytalnym;

•

małżonków członków otwartego funduszu emerytalnego - na podstawie przepisów
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w celu realizacji umowy
z członkiem funduszu;

•

osób uposażonych (beneficjentów) - 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 PTE na podstawie zgody lub
prawnie uzasadnionego interesu towarzystwa emerytalnego, którym jest zawarcie
umowy z funduszem emerytalnym.

Dane te mogą być przetwarzane w celu:
•

wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o rachunkowości - podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze;

•

wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń i korespondencji dotyczących
zawartych umów przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego - podstawą prawną
przetwarzania danych jest zgoda lub przepis prawa;

•

w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego OFE;
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•

dochodzenia roszczeń OFE – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu OFE;

•

podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym –
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu OFE;

•

wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - podstawą
prawną przetwarzania są przepisy prawa.

Odbiorcy danych
•

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dane osobowe mogą zostać
przekazane następującym odbiorcom danych:

•

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;

•

innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu
określonym w przepisach prawa;

•

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora. W szczególności dane będą przetwarzane w chmurach obliczeniowych
administrowanych przez Amazon Web Services lub Microsoft;

•

dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom powiązanym w celach
marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody.

Źródła danych
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.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych spowoduje brak
możliwości przystąpienia 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 oraz z innych otwartych funduszy emerytalnych.
Okres przetwarzania danych
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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.
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie.
Fundusz inwestycyjny
Fundusz zarządzany przez TFI jest administratorem danych osobowych gromadzonych
w związku z dystrybucją jednostek uczestnictwa.
Podstawa prawna i cele przetwarzania danych
Fundusz przetwarza dane osobowe:
•

uczestników funduszy inwestycyjnych - na podstawie zgody lub przepisów ustawy
o

funduszach

inwestycyjnych

i

zarządzaniu

alternatywnymi

funduszami

inwestycyjnymi w związku z nabyciem jednostek funduszu;
•

uczestników pracowniczych planów kapitałowych - na podstawie przepisów ustawy
o pracowniczych planach kapitałowych w związku z uczestnictwem w planie;

•

pełnomocników i reprezentantów uczestników funduszy inwestycyjnych - na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu funduszu inwestycyjnego, którym jest realizacja zleceń
uczestników;

•

uposażonych - na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o pracowniczych
planach kapitałowych oraz prawnie uzasadnionego interesu funduszy inwestycyjnych,
którym jest realizacja zleceń uczestników.

•

potencjalnych klientów - na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub prawnie
uzasadnionego interesu, którym jest dystrybucja jednostek uczestnictwa.

Dane te mogą być przetwarzane w celu:
•

wypełniania przez Fundusz obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzeniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, o rachunkowości,
ustawy o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia
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ustawodawstwa FATCA, przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych
z innymi państwami (CRS) - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Funduszu;
•

marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
i telefonicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda;

•

marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – podstawą prawną
przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Funduszu;

•

wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń i korespondencji dotyczących
dystrybucji jednostek uczestnictwa - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda
lub przepis prawa;

•

w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu;

•

dochodzenia roszczeń Funduszu – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu;

•

przeciwdziałania przestępstwom - podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do wypełnienia przez Fundusz obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu Karnego, a także niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu, tj. możliwość
przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Funduszu;

•

wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu;

•

wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na Funduszu - podstawą prawną
przetwarzania są przepisy prawa.

Odbiorcy danych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane osobowe mogą zostać przekazane
następującym odbiorcom danych:
ProService Finteco Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa, tj. podmiotowi
prowadzącemu rejestr uczestników Funduszu;
•

innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Funduszu, przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie
z poleceniami Funduszu. W szczególności dane będą przetwarzane w chmurach
obliczeniowych administrowanych przez Amazon Web Services lub Microsoft;
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•

Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;

•

innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu
określonym w przepisach prawa;

•

dane osobowe będą udostępniane innym Podmiotom Powiązanym w celach
marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody.

Źródła danych
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. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia
i wykonania umowy o uczestnictwo w funduszu.
Okres przetwarzania danych
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.
Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, decyzje dotyczące Ciebie mogą być
podejmowane w sposób zautomatyzowany np. w celu dokonania oceny, czy oferowany produkt
inwestycyjny jest dla Ciebie odpowiedni.
Decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany w przypadku pozyskania Twojej
zgody, istnienia przepisu prawa pozwalającego na taką formę przetwarzania danych osobowych
lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia. Do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji wykorzystywane może być profilowanie, które polega na
przetwarzaniu

danych

osobowych

pozwalającym

ocenić

czynniki

osobowe

osoby

fizycznej. Masz prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej
zautomatyzowanej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz
do uzyskania interwencji ludzkiej.
Fundacja
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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 powiązanym w celach marketingowych
tylko w przypadku udzielenia takiej zgody przez Użytkownika.
Spółka Obsługowa
Spółka Obsługowa jest administratorem danych osobowych potencjalnych klientów Podmiotów
Powiązanych oraz użytkowników serwisów i aplikacji internetowych.
Podstawa prawna i cele przetwarzania
Dane te są przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu, którym jest
pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia i dystrybucja jednostek uczestnictwa oraz
przeprowadzanie badania profilu inwestora.
Dane te mogą być przetwarzane w celu:
•

marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
i telefonicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda;

•

marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów powiązanych, w tym
profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie
uzasadniony interes;

•

wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń i korespondencji - podstawą prawną
przetwarzania danych jest zgoda lub przepis prawa;

•

w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki Obsługowej;

•

dochodzenia roszczeń Spółki Obsługowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu

•

Spółki Obsługowej;
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•

podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym –
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Spółki Obsługowej;

•

wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu – w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych
z TUŻ;

•

wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na Spółce Obsługowej - podstawą
prawną przetwarzania są przepisy prawa.

Odbiorcy danych
Dane osobowe są przekazywane podmiotom powiązanym w celu zawarcia i wykonania usług
finansowych. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie Spółki Obsługowej, przy czym mogą one przetwarzać dane na podstawie
umowy ze Spółką Obsługową i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki Obsługowej.
Źródła danych
Dane osobowe zbieramy od osób, których dotyczą, poprzez formularze: kontaktowe, ankiety
potrzeb, profilu inwestora; strony serwisu internetowego lub od podmiotów udostępniających
dane w celach marketingowych na podstawie zgody tych osoby. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne.
Okres przetwarzania danych
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.
Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, decyzje dotyczące Ciebie mogą być
podejmowane w sposób zautomatyzowany np. do oferowania produktów i usług, w tym
dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb.
Decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany w przypadku pozyskania Twojej
zgody, istnienia przepisu prawa pozwalającego na taką formę przetwarzania danych osobowych
lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia. Do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji wykorzystywane może być profilowanie, które polega na
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przetwarzaniu

danych

osobowych

pozwalającym

ocenić

czynniki

osobowe

osoby

fizycznej. Masz prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej
zautomatyzowanej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz
do uzyskania interwencji ludzkiej.

Przysługujące prawa
Przysługuje Ci 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, 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 dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe możesz przesłać
innemu administratorowi danych.
Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem:
•

w formie elektronicznej, na adres bok@aviva.pl

•

telefonicznie, za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta pod numerem 22 557 44 44,

•

listownie, pod adresem Administratora.

lub z Inspektorem Ochrony Danych:
•

w formie elektronicznej, na adres bok@aviva.pl

•

listownie, pod adresem Administratora.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl).
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KLAUZULA INFORMACYJNA GENERALI T.U. S.A. I GENERALI
ŻYCIE T.U. S.A.
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
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jesteśmy administratorem Twoich danych
osobowych. Możesz się z nami skontaktować:

1. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082
Warszawa;
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
3. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.

Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

1. wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować we
wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na
adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
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Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1. podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty), zawarcia oraz
wykonania umowy ubezpieczenia lub umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2. oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c
RODO);
3. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4. statystycznym,

w

związku

z

ustalaniem

odpowiedniej

wysokości

składek

ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów
rachunkowości, co w odniesieniu do danych zwykłych, stanowi nasz prawnie
uzasadniony interes, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f oraz, w odniesieniu do
danych szczególnych, z art. 9 ust. 2 lit g RODO w związku z właściwymi przepisami
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej);
5. podejmowania

czynności

związanych

z

przeciwdziałaniem

przestępstwom

ubezpieczeniowym, w tym oceny zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem
potencjalnych przestępstw, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na zapobieganiu przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obronie przed
nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych
produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie)
będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na
doskonaleniu jakości naszych produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
7. reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
8. badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
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9. wykonywania umowy o udział w programie lojalnościowym, w tym oferowania Ci przez
nas zniżek w ramach takich programów, zgodnie z regulaminem, jeśli zdecydujesz się
wziąć udział w programie lojalnościowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
10. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją
naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art.
9 ust. 2 lit. f RODO);
11. oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce
(marketing bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to także
dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy Generali
oraz jej dostosowanie do tego co uznamy za odpowiadające Twoim potrzebom
i indywidualnym uwarunkowaniom, w oparciu o Twój profil (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?
Przysługują Ci następujące uprawnienia:
1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w
dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
3. prawo sprostowania Twoich danych;
4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę
nasz prawnie uzasadniony interes;
6. prawo przenoszenia danych;
7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
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Komu przekazujemy Twoje dane?

1. Twoje

dane

osobowe

przetwarzającym)

np.

ujawniamy
firmom

naszym

zajmującym

podwykonawcom
się

likwidacją

(podmiotom

szkód,

firmom

informatycznym, księgowym, prawniczym, agentom ubezpieczeniowym z którymi
współpracujemy.
2. Twoje dane osobowe przekazujemy zakładom reasekuracji, operatorom pocztowym –
w związku z wysyłką korespondencji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze –
w związku z realizacją płatności, a także uprawnionym do tego organom lub instytucjom
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną ujawnione innym podmiotom
należącym do Grupy Generali w Polsce (Generali Życie T.U.S.A., Generali Finance Sp.
z o.o., Generali PTE S.A., Generali DFE, Concordia Polska TUW, Generali Investments
TFI S.A.) i będą przetwarzane przez te podmioty w ich własnych celach
marketingowych.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

1. Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu
przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje
dane będziemy przechowywać:
•

gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;

•

gdy podstawą przetwarzania jest umowa - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
umowy (maksymalny termin przedawnienia wynosi 20 lat);

•

gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy
(np. przygotowania oferty lub kalkulacji), ale nie zawarliśmy umowy - maksymalnie
przez 3 miesiące;

•

gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres
wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;

•

gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres
umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu wobec przetwarzania;
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•

w razie przetwarzania danych w celach statystycznych związanych z ustalaniem
wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw technicznoubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
dla celów rachunkowości - przez 12 lat od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

1. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne w celu
dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania umowy
ubezpieczenia. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy
ubezpieczenia.
2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Do jakich państw przekazujemy Twoje dane?

1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi
partnerzy (np. dostawcy usług IT).
2. Twoje dane osobowe przekazujemy do państw poza EOG m.in. w związku z badaniem
satysfakcji klientów, podnoszeniem jakości naszych produktów lub świadczeniem usług
przez firmy informatyczne. Przetwarzamy Twoje dane poza EOG tylko w sytuacji, gdy
jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych zapewniają odpowiedni stopień ich
ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe
klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne,
współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo
uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami.
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Jakie Twoje dane przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy?

1. W przypadku niektórych produktów ubezpieczeniowych pozyskujemy Twoje dane
osobowe od podmiotów trzecich, tj. od:
2. innych ubezpieczycieli i podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz Narodowego
Funduszu Zdrowia, w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia;
3. Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie informacji o zawartych
umowach ubezpieczenia oraz o historii wykonywania tych umów, m.in. o wypłaconych
świadczeniach;
4. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w zakresie informacji o Twoich
uprawnieniach do kierowania pojazdami oraz o cechach pojazdu, z którego korzystasz;
5. organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zakresie informacji o zdarzeniach
powodujących szkodę;
6. podmiotu będącego ubezpieczającym - w razie wskazania Ciebie jako ubezpieczonego,
w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji
o przedmiocie ubezpieczenia;
7. poprzedniego posiadacza pojazdu mechanicznego lub gospodarstwa rolnego - w razie
przejścia lub przeniesienia na Ciebie prawa własności pojazdu mechanicznego albo
przejścia na Ciebie posiadania gospodarstwa rolnego, w zakresie Twoich danych
identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji o przedmiocie ubezpieczenia.
8. Dane te pozyskujemy jednak tylko w sytuacji, gdy ich pozyskanie jest w konkretnej
sytuacji uzasadnione charakterem produktu ubezpieczeniowego, z którego korzystasz,
np. nie będziemy pozyskiwać danych o Twoim stanie zdrowia na potrzeby analizy
ryzyka ubezpieczeniowego w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych

1. W

niektórych

przypadkach

podejmujemy

decyzje

w

sposób

całkowicie

zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Decyzja ta jest oparta o profilowanie, czyli
uwzględnia poza Twoimi danymi, także informacje pochodzące z automatycznej analizy
dostępnych informacji i statystyk, w celu wsparcia procesu oceny ryzyka
ubezpieczeniowego oraz likwidacji niektórych szkód. Decyzje te podejmujemy m.in.
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w oparciu o informacje o Twojej dacie urodzenia, wieku, charakterze wykonywanej
pracy, miejscu zamieszkania, przebiegu ubezpieczenia czy dane identyfikujące
przedmiot ubezpieczenia. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na
wysokości składki, wysokości odszkodowania oraz innych świadczeń, a niekiedy mogą
skutkować brakiem możliwości skorzystania z naszych niektórych produktów.
2. W związku z podejmowaniem przez nas decyzji w opisany wyżej sposób przysługuje Ci
prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania
interwencji ludzkiej.

Przetwarzanie Twoich danych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce w celach
marketingowych

1. W zakresie w jakim dobrowolnie udzielisz zgody na udostępnienie i przetwarzanie
Twoich danych osobowych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce (Generali Życie
T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali DFE zarządzany i reprezentowany przez
Generali PTE S.A. z siedzibami przy ul. ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa) w celach
marketingowych, te spółki będą administratorami Twoich danych osobowych.
2. Spółki Grupy Generali w Polsce będą przetwarzały Twoje dane w zakresie obejmującym
wszystkie informacje zawarte w formularzach, umowach, wnioskach lub ofertach, w tym
informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, przedmiotach
ubezpieczenia, szkodach i ich likwidacji. Na podstawie tych danych, spółki z Grupy
Generali w Polsce będą mogły kierować do Ciebie informacje o produktach finansowych
lub ubezpieczeniowych, dostosowanych do Twoich potrzeb, ustalonych w oparciu
o historię Twojej współpracy ze spółkami z Grupy Generali w Polsce. Komunikacja tych
informacji będzie się odbywała wybranymi przez Ciebie kanałami, np. pocztą
elektroniczną lub telefonicznie.
3. Zgodę na udostępnianie danych i ich przetwarzanie możesz odwołać w każdym czasie
kontaktując się administratorami w sposób opisany powyżej. Nie wpływa to jednak na
zgodność z prawem przetwarzania i udostępnienia danych dokonanego wcześniej. Twoje
dane będą przetwarzane przez spółki z Grupy Generali w Polsce do czasu odwołania
zgody.
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4. W stosunku do każdej spółki z Grupy Generali w Polsce przysługują Ci takie same
prawa, opisane powyżej.
5. Odbiorcami Twoich danych mogą być podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np.
firmy informatyczne, agencje marketingowe, agenci ubezpieczeniowi z którymi
współpracują spółki z Grupy Generali w Polsce.
6. Kontakt ze spółkami z Grupy Generali w Polsce w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Inspektora
Ochrony Danych w sposób opisany powyżej.
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jesteśmy administratorem Twoich danych
osobowych. Możesz się z nami skontaktować:
1. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082
Warszawa;
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
3. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.
4. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
5. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we
wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na
adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.
W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1. realizacji procesu likwidacji szkody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 9 ust. 2 lit g
RODO), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes;
2. wykonania umowy ubezpieczenia lub umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej
- jeśli zawarliśmy z Tobą umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
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3. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4. statystycznym

w

związku

z

ustalaniem

odpowiedniej

wysokości

składek

ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów
rachunkowości co w odniesieniu do danych zwykłych, stanowi nasz prawnie
uzasadniony interes, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – jeśli jesteś ubezpieczającym ubezpieczonym lub
uprawnionym z umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz,
w odniesieniu do danych szczególnych, z art. 9 ust. 2 lit g) RODO w związku
z właściwymi przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej);
5. podejmowania

czynności

związanych

z

przeciwdziałaniem

przestępstwom

ubezpieczeniowym, w tym oceny zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem
potencjalnych przestępstw, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na zapobieganiu przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obronie przed
nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych
produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, analizy
prawidłowości przebiegu procesu likwidacji szkody) będącym realizacją naszego
prawnie uzasadnionego interesu polegającego na doskonaleniu jakości naszych
produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
8. badania satysfakcji klientów lub innych osób, w tym osób poszkodowanych
zgłaszających szkodę, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych
klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego
prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9
ust. 2 lit. f RODO);
10. oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce
(marketing bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej (w razie komunikacji
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e-mailowej lub telefonicznej – w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą). Obejmuje to
także dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy
Generali oraz jej dostosowanie do tego co uznamy za odpowiadające Twoim potrzebom
i indywidualnym uwarunkowaniom, w oparciu o Twój profil (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?
Przysługują Ci następujące uprawnienia:
1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda)
w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
3. prawo sprostowania Twoich danych;
4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę
nasz prawnie uzasadniony interes;
6. prawo przenoszenia danych;
7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Komu przekazujemy Twoje dane?
1. Twoje

dane

osobowe

przetwarzającym)

np.

ujawniamy
firmom

naszym

zajmującym

podwykonawcom
się

likwidacją

(podmiotom

szkód,

firmom

informatycznym, księgowym, prawniczym, agentom ubezpieczeniowym z którymi
współpracujemy.
2. Twoje dane osobowe przekazujemy zakładom reasekuracji, operatorom pocztowym –
w związku z wysyłką korespondencji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze –
w związku z realizacją płatności, a także uprawnionym do tego organom lub instytucjom
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną ujawnione innym podmiotom
należącym do Grupy Generali w Polsce (Generali Życie T.U.S.A., Generali Finance Sp.
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z o.o., Generali PTE S.A., Generali DFE, Concordia Polska TUW, Generali Investments
TFI S.A.) i będą przetwarzane przez te podmioty w ich własnych celach
marketingowych.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
1. Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu
przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje
dane będziemy przechowywać:
2. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;
3. gdy podstawą przetwarzania jest umowa - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
umowy (maksymalny termin przedawnienia wynosi 20 lat);
4. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres
wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
5. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres
umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu wobec przetwarzania;
6. w razie przetwarzania danych w celach statystycznych związanych z ustalaniem
wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw technicznoubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
dla celów rachunkowości - przez 12 lat od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?
1. Podanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem roszczenia jest niezbędne w celu
jego rozpatrzenia. Bez podania danych osobowych nie będziemy w stanie wypłacić
świadczenia.
2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Do jakich państw przekazujemy Twoje dane?
1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi
partnerzy (np. dostawcy usług IT).
2. Twoje dane osobowe przekazujemy do państw poza EOG m.in. w związku z badaniem
satysfakcji klientów, podnoszeniem jakości naszych produktów lub świadczeniem usług
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przez firmy informatyczne. Przetwarzamy Twoje dane poza EOG tylko w sytuacji, gdy
jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych zapewniają odpowiedni stopień ich
ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe
klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne,
współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo
uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami.

Jakie Twoje dane przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy?
1. W przypadku niektórych produktów ubezpieczeniowych lub roszczeń pozyskujemy
Twoje dane osobowe od podmiotów trzecich, tj. od:
2. innych ubezpieczycieli i podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz Narodowego
Funduszu Zdrowia, w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia;
3. Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie informacji o zawartych
umowach ubezpieczenia oraz o historii wykonywania tych umów, m.in. o wypłaconych
świadczeniach;
4. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w zakresie informacji o Twoich
uprawnieniach do kierowania pojazdami oraz o cechach pojazdu, z którego korzystasz;
5. organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zakresie informacji o zdarzeniach
powodujących szkodę;
6. innych uczestników lub świadków zdarzenia losowego, z którym wiąże się nasza
odpowiedzialność, w zakresie informacji o okolicznościach wypadku.
7. Dane te pozyskujemy jednak tylko wtedy, gdy ich pozyskanie jest w konkretnej sytuacji
uzasadnione charakterem produktu ubezpieczeniowego, z którego korzystasz lub
niezbędne do rozpatrzenia roszczenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych
1. W przypadku wybranych rodzajów szkód w procesie ustalania przyczyn i okoliczności
zdarzeń losowych, wysokości szkód, rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń
podejmujemy decyzje w sposób całkowicie zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
Decyzja ta może być oparta o profilowanie, czyli uwzględniać poza Twoimi danymi,
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także informacje pochodzące z automatycznej analizy dostępnych informacji i statystyk
w celu wsparcia powyższych procesów. Decyzje te podejmujemy m.in. w oparciu
o informacje o Twojej dacie urodzenia, wieku, charakterze wykonywanej pracy, miejscu
zamieszkania,

przebiegu

ubezpieczenia

czy

dane

identyfikujące

przedmiot

ubezpieczenia. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na przyznanie, odmowę
lub wysokość przyznanego świadczenia.
2. W związku z podejmowaniem przez nas decyzji w opisany wyżej sposób przysługuje Ci
prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania
interwencji ludzkiej.

Przetwarzanie Twoich danych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce w celach
marketingowych
1. W zakresie w jakim dobrowolnie udzielisz zgody na udostępnienie i przetwarzanie
Twoich danych osobowych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce (Generali Życie
T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali DFE zarządzany i reprezentowany przez
Generali PTE S.A. z siedzibami przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa) w celach
marketingowych, te spółki będą administratorami Twoich danych osobowych.
2. Spółki Grupy Generali w Polsce będą przetwarzały Twoje dane w zakresie obejmującym
wszystkie informacje zawarte w formularzach, umowach, wnioskach lub ofertach, w tym
informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, przedmiotach
ubezpieczenia, szkodach i ich likwidacji. Na podstawie tych danych, spółki z Grupy
Generali w Polsce będą mogły kierować do Ciebie informacje o produktach finansowych
lub ubezpieczeniowych, dostosowanych do Twoich potrzeb, ustalonych w oparciu
o historię Twojej współpracy ze spółkami z Grupy Generali w Polsce. Komunikacja tych
informacji będzie się odbywała wybranymi przez Ciebie kanałami, np. pocztą
elektroniczną lub telefonicznie.
3. Zgodę na udostępnianie danych i ich przetwarzanie możesz odwołać w każdym czasie
kontaktując się administratorami w sposób opisany powyżej. Nie wpływa to jednak na
zgodność z prawem przetwarzania i udostępnienia danych dokonanego wcześniej. Twoje
dane będą przetwarzane przez spółki z Grupy Generali w Polsce do czasu odwołania
zgody.
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4. W stosunku do każdej spółki z Grupy Generali w Polsce przysługują Ci takie same
prawa, opisane powyżej.
5. Odbiorcami Twoich danych mogą być podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np.
firmy informatyczne, agencje marketingowe, agenci ubezpieczeniowi z którymi
współpracują spółki z Grupy Generali w Polsce.
6. Kontakt ze spółkami z Grupy Generali w Polsce w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Inspektora
Ochrony Danych w sposób opisany powyżej.
GENERALI Życie TU S.A.
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
My, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jesteśmy administratorem Twoich danych
osobowych. Możesz się z nami skontaktować:
1. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082
Warszawa
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
3. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.

Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?
1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we
wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na
adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.
W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1. podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty), zawarcia oraz
wykonania umowy ubezpieczenia lub umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
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2. oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c
RODO);
3. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4. statystycznym,

w

związku

z

ustalaniem

odpowiedniej

wysokości

składek

ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów
rachunkowości, co w odniesieniu do danych zwykłych, stanowi nasz prawnie
uzasadniony interes, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f oraz, w odniesieniu do
danych szczególnych, z art. 9 ust. 2 lit g RODO w związku z właściwymi przepisami
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej);
5. podejmowania

czynności

związanych

z

przeciwdziałaniem

przestępstwom

ubezpieczeniowym, w tym oceny zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem
potencjalnych przestępstw, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na zapobieganiu przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obronie przed
nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych
produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie)
będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na
doskonaleniu jakości naszych produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
7. reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
8. badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9. wykonywania umowy o udział w programie lojalnościowym, w tym oferowania Ci przez
nas zniżek w ramach takich programów, zgodnie z regulaminem, jeśli zdecydujesz się
wziąć udział w programie lojalnościowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
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10. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją
naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art.
9 ust. 2 lit. f RODO);
11. oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce
(marketing bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to także
dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy Generali
oraz jej dostosowanie do tego co uznamy za odpowiadające Twoim potrzebom
i indywidualnym uwarunkowaniom, w oparciu o Twój profil (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).
Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?
Przysługują Ci następujące uprawnienia:
1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda)
w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
3. prawo sprostowania Twoich danych;
4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę
nasz prawnie uzasadniony interes;
6. prawo przenoszenia danych;
7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Komu przekazujemy Twoje dane?

1. Twoje

dane

osobowe

przetwarzającym)

np.

ujawniamy
firmom

naszym

zajmującym

podwykonawcom
się

likwidacją

(podmiotom

szkód,

firmom

informatycznym, księgowym, prawniczym, agentom ubezpieczeniowym z którymi
współpracujemy.
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2. Twoje dane osobowe przekazujemy zakładom reasekuracji, operatorom pocztowym –
w związku z wysyłką korespondencji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze –
w związku z realizacją płatności, a także uprawnionym do tego organom lub instytucjom
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną ujawnione innym podmiotom
należącym do Grupy Generali w Polsce (Generali Życie T.U.S.A., Generali Finance Sp.
z o.o., Generali PTE S.A., Generali DFE, Concordia Polska TUW, Generali Investments
TFI S.A.) i będą przetwarzane przez te podmioty w ich własnych celach
marketingowych.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
1. Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu
przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje
dane będziemy przechowywać:
•

gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;

•

gdy podstawą przetwarzania jest umowa - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
umowy (maksymalny termin przedawnienia wynosi 20 lat);

•

gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (np.
przygotowania oferty lub kalkulacji), ale nie zawarliśmy umowy - maksymalnie przez 3
miesiące;

•

gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres
wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;

•

gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres
umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu wobec przetwarzania;

•

w razie przetwarzania danych w celach statystycznych związanych z ustalaniem
wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw technicznoubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
dla celów rachunkowości - przez 12 lat od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia.
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Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?
1. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne w celu
dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania umowy
ubezpieczenia. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy
ubezpieczenia.
2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Do jakich państw przekazujemy Twoje dane?
1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi
partnerzy (np. dostawcy usług IT).
2. Twoje dane osobowe przekazujemy do państw poza EOG m.in. w związku z badaniem
satysfakcji klientów, podnoszeniem jakości naszych produktów lub świadczeniem usług
przez firmy informatyczne. Przetwarzamy Twoje dane poza EOG tylko w sytuacji, gdy
jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych zapewniają odpowiedni stopień ich
ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe
klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne,
współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo
uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami.
Jakie Twoje dane przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy?
1. W przypadku niektórych produktów ubezpieczeniowych pozyskujemy Twoje dane
osobowe od podmiotów trzecich, tj. od:
2. innych ubezpieczycieli i podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz Narodowego
Funduszu Zdrowia, w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia;
3. Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie informacji o zawartych
umowach ubezpieczenia oraz o historii wykonywania tych umów, m.in. o wypłaconych
świadczeniach;
4. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w zakresie informacji o Twoich
uprawnieniach do kierowania pojazdami oraz o cechach pojazdu, z którego korzystasz;
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5. organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zakresie informacji o zdarzeniach
powodujących szkodę;
6. podmiotu będącego ubezpieczającym - w razie wskazania Ciebie jako ubezpieczonego,
w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji
o przedmiocie ubezpieczenia;
7. poprzedniego posiadacza pojazdu mechanicznego lub gospodarstwa rolnego - w razie
przejścia lub przeniesienia na Ciebie prawa własności pojazdu mechanicznego albo
przejścia na Ciebie posiadania gospodarstwa rolnego, w zakresie Twoich danych
identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji o przedmiocie ubezpieczenia.
8. Dane te pozyskujemy jednak tylko w sytuacji, gdy ich pozyskanie jest w konkretnej
sytuacji uzasadnione charakterem produktu ubezpieczeniowego, z którego korzystasz,
np. nie będziemy pozyskiwać danych o Twoim stanie zdrowia na potrzeby analizy
ryzyka ubezpieczeniowego w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych
1. W niektórych przypadkach podejmujemy

decyzje

w sposób

całkowicie

zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Decyzja ta jest oparta o profilowanie,
czyli

uwzględnia

poza

Twoimi

danymi,

także

informacje

pochodzące

z automatycznej analizy dostępnych informacji i statystyk, w celu wsparcia procesu
oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz likwidacji niektórych szkód. Decyzje te
podejmujemy m.in. w oparciu o informacje o Twojej dacie urodzenia, wieku,
charakterze wykonywanej pracy, miejscu zamieszkania, przebiegu ubezpieczenia
czy dane identyfikujące przedmiot ubezpieczenia. Decyzje podejmowane w ten
sposób mają wpływ na wysokości składki, wysokości odszkodowania oraz innych
świadczeń, a niekiedy mogą skutkować brakiem możliwości skorzystania z naszych
niektórych produktów.
2. W związku z podejmowaniem przez nas decyzji w opisany wyżej sposób przysługuje
Ci prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania
interwencji ludzkiej.
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Przetwarzanie Twoich danych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce w celach
marketingowych
1. W zakresie w jakim dobrowolnie udzielisz zgody na udostępnienie i przetwarzanie
Twoich danych osobowych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce (Generali
T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali DFE zarządzany i reprezentowany przez
Generali PTE S.A. z siedzibami przy ul. ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa) w celach
marketingowych, te spółki będą administratorami Twoich danych osobowych.
2. Spółki Grupy Generali w Polsce będą przetwarzały Twoje dane w zakresie obejmującym
wszystkie informacje zawarte w formularzach, umowach, wnioskach lub ofertach, w tym
informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, przedmiotach
ubezpieczenia, szkodach i ich likwidacji. Na podstawie tych danych, spółki z Grupy
Generali w Polsce będą mogły kierować do Ciebie informacje o produktach finansowych
lub ubezpieczeniowych, dostosowanych do Twoich potrzeb, ustalonych w oparciu
o historię Twojej współpracy ze spółkami z Grupy Generali w Polsce. Komunikacja tych
informacji będzie się odbywała wybranymi przez Ciebie kanałami, np. pocztą
elektroniczną lub telefonicznie.
3. Zgodę na udostępnianie danych i ich przetwarzanie możesz odwołać w każdym czasie
kontaktując się administratorami w sposób opisany powyżej. Nie wpływa to jednak na
zgodność z prawem przetwarzania i udostępnienia danych dokonanego wcześniej. Twoje
dane będą przetwarzane przez spółki z Grupy Generali w Polsce do czasu odwołania
zgody.
4. W stosunku do każdej spółki z Grupy Generali w Polsce przysługują Ci takie same
prawa, opisane powyżej.
5. Odbiorcami Twoich danych mogą być podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np.
firmy informatyczne, agencje marketingowe, agenci ubezpieczeniowi z którymi
współpracują spółki z Grupy Generali w Polsce.
6. Kontakt ze spółkami z Grupy Generali w Polsce w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Inspektora
Ochrony Danych w sposób opisany powyżej.
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2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
1. My, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jesteśmy administratorem Twoich
danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:
2. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. ul. Senatorska 18, 00-082
Warszawa
3. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
4. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.
5. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
6. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we
wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na
adres: iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.
W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1. podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty), zawarcia lub
przystąpienia oraz wykonania umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b
RODO);
2. oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO);
3. wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, w sytuacji gdy znajdują
zastosowanie przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4. wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, w sytuacji gdy znajdują
zastosowanie przepisy o wykonywaniu międzynarodowych obowiązków podatkowych
oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
5. wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, w sytuacji gdy znajdują
zastosowanie przepisy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
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6. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
7. statystycznym

w

związku

z

ustalaniem

odpowiedniej

wysokości

składek

ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów
rachunkowości co w odniesieniu do danych zwykłych, stanowi nasz prawnie
uzasadniony interes, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz,
w odniesieniu do danych szczególnych, z art. 9 ust. 2 lit g) RODO w związku
z właściwymi przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej);
8. podejmowania

czynności

związanych

z

przeciwdziałaniem

przestępstwom

ubezpieczeniowym, w tym oceny zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem
potencjalnych przestępstw, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na zapobieganiu przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obronie przed
nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9. analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych
produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie)
będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na
doskonaleniu jakości naszych produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
10. reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
11. badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
12. wykonywania umowy o udział w programie lojalnościowym, w tym oferowania Ci przez
nas zniżek w ramach takich programów, zgodnie z regulaminem, jeśli zdecydujesz się
wziąć udział w programie lojalnościowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
13. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją
naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art.
9 ust. 2 lit. f RODO);
14. oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce
(marketing bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu
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polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to także
dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy Generali
oraz jej dostosowanie do tego co uznamy za odpowiadające Twoim potrzebom
i indywidualnym uwarunkowaniom, w oparciu o Twój profil (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).
Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?
Przysługują Ci następujące uprawnienia:
1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda)
w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
3. prawo sprostowania Twoich danych;
4. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę
nasz prawnie uzasadniony interes;
6. prawo przenoszenia danych;
7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Komu przekazujemy Twoje dane?
1. Twoje

dane

osobowe

przetwarzającym)

np.

ujawniamy
firmom

naszym

zajmującym

podwykonawcom
się

likwidacją

(podmiotom

szkód,

firmom

informatycznym, księgowym, prawniczym, agentom ubezpieczeniowym z którymi
współpracujemy.
2. Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom należącym do Globalnej Grupy Generali
w związku z wymianą informacji pomiędzy tymi podmiotami, w myśl przepisów
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (aktualna lista
podmiotów jest dostępna na www.generali.pl/global).
3. Twoje dane osobowe przekazujemy zakładom reasekuracji, operatorom pocztowym,
podmiotom świadczącym usługi płatnicze, a także uprawnionym do tego organom lub
instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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4. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną ujawnione innym podmiotom
należącym do Grupy Generali w Polsce (Generali T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o.,
Generali PTE S.A., Generali DFE, Generali Investments TFI S.A.) i będą przetwarzane
przez te podmioty w ich własnych celach marketingowych.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
1. Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu
przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje
dane będziemy przechowywać:
2. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;
3. gdy podstawą przetwarzania jest umowa - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
umowy (maksymalny termin przedawnienia wynosi 20 lat);
4. gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (np.
przygotowania oferty lub kalkulacji), ale nie zawarliśmy umowy - maksymalnie przez 3
miesiące;
5. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres
wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
6. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres
umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. w razie przetwarzania danych w celach statystycznych związanych z ustalaniem
wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw technicznoubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
dla celów rachunkowości - przez 12 lat od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?
1. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne w celu
dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania umowy
ubezpieczenia. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy
ubezpieczenia.
2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
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Do jakich państw przekazujemy Twoje dane?
1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi
partnerzy (np. dostawcy usług IT).
2. Twoje dane osobowe przekazujemy do państw poza EOG m.in. w związku z badaniem
satysfakcji klientów, podnoszeniem jakości naszych produktów, świadczeniem usług
przez firmy informatyczne lub wymianą informacji między podmiotami z Globalnej
Grupy Generali w myśl przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu. Przetwarzamy Twoje dane poza EOG tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne,
a odbiorcy Twoich danych zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu
stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne
wydane przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne, współpraca
z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, w odniesieniu do których została
wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii
tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami.
Jakie Twoje dane przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy?

1. W przypadku niektórych produktów ubezpieczeniowych pozyskujemy Twoje dane
osobowe od podmiotów trzecich, tj. od:
2. innych ubezpieczycieli i podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz Narodowego
Funduszu Zdrowia, w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia;
3. organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zakresie informacji o zdarzeniach
powodujących szkodę;
4. podmiotu będącego ubezpieczającym - w razie wskazania Ciebie jako ubezpieczonego,
w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji
o przedmiocie ubezpieczenia.
5. Dane te pozyskujemy jednak tylko w sytuacji, gdy ich pozyskanie jest w konkretnej
sytuacji uzasadnione charakterem produktu ubezpieczeniowego, z którego korzystasz.
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Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych

1. W

niektórych

przypadkach

podejmujemy

decyzje

w

sposób

całkowicie

zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Decyzja ta jest oparta o profilowanie, czyli
uwzględnia poza Twoimi danymi, także informacje pochodzące z automatycznej analizy
dostępnych informacji i statystyk, w celu wsparcia procesu oceny ryzyka
ubezpieczeniowego oraz likwidacji niektórych szkód. Decyzje te podejmujemy m.in.
w oparciu o informacje o Twojej dacie urodzenia, wieku, charakterze wykonywanej
pracy, miejscu zamieszkania, przebiegu ubezpieczenia czy dane identyfikujące
przedmiot ubezpieczenia. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na
wysokości składki, wysokości odszkodowania oraz innych świadczeń, a niekiedy mogą
skutkować brakiem możliwości skorzystania z naszych niektórych produktów.
2. W związku z podejmowaniem przez nas decyzji w opisany wyżej sposób przysługuje Ci
prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania
interwencji ludzkiej.
Przetwarzanie Twoich danych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce w celach
marketingowych
1. W zakresie w jakim dobrowolnie udzielisz zgody na udostępnienie i przetwarzanie
Twoich danych osobowych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce (Generali
T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali DFE zarządzany i reprezentowany przez
Generali PTE S.A. z siedzibami przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa) w celach
marketingowych, te spółki będą administratorami Twoich danych osobowych.
2. Spółki Grupy Generali w Polsce będą przetwarzały Twoje dane w zakresie obejmującym
wszystkie informacje zawarte w formularzach, umowach, wnioskach lub ofertach, w tym
informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, przedmiotach
ubezpieczenia, szkodach i ich likwidacji. Na podstawie tych danych, spółki z Grupy
Generali w Polsce będą mogły kierować do Ciebie informacje o produktach finansowych
lub ubezpieczeniowych, dostosowanych do Twoich potrzeb, ustalonych w oparciu
o historię Twojej współpracy ze spółkami z Grupy Generali w Polsce. Komunikacja tych
informacji będzie się odbywała wybranymi przez Ciebie kanałami, np. pocztą
elektroniczną lub telefonicznie.
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3. Zgodę na udostępnianie danych i ich przetwarzanie możesz odwołać w każdym czasie
kontaktując się administratorami w sposób opisany powyżej. Nie wpływa to jednak na
zgodność z prawem przetwarzania i udostępnienia danych dokonanego wcześniej. Twoje
dane będą przetwarzane przez spółki z Grupy Generali w Polsce do czasu odwołania
zgody.
4. W stosunku do każdej spółki z Grupy Generali w Polsce przysługują Ci takie same
prawa, opisane powyżej.
5. Odbiorcami Twoich danych mogą być podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np.
firmy informatyczne, agencje marketingowe, agenci ubezpieczeniowi z którymi
współpracują spółki z Grupy Generali w Polsce.
6. Kontakt ze spółkami z Grupy Generali w Polsce w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Inspektora
Ochrony Danych w sposób opisany powyżej.
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KLAUZULA INFORMACYJNA INTER UBEZPIECZENIA
Administrator danych
W ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej i w celach z nią związanych
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. (dalej także jako „ubezpieczyciel” lub „TU IP”)
oraz Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. (dalej także jako „ubezpieczyciel”
lub „TU IŻP”), których siedziba znajduje się przy Al. Jerozolimskich 142B, 02-305 Warszawa,
przetwarzają dane osobowe w związku z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek
ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Każde z wyżej wskazanych towarzystw jest
niezależnym administratorem w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w związku
z otrzymywanymi pytaniami i prośbami o kontakt, wnioskami, reklamacjami lub zawartymi
przez nie umowami ubezpieczenia.
Natomiast na potrzeby prowadzenia własnych działań marketingowych TU IP oraz TU IŻP
prowadzą wspólną Bazę Kontaktową. Rejestracja w Bazie Kontaktowej współadministrowanej
przez TU IP oraz TU IŻP jest dobrowolna i nie wpływa w żaden sposób na możliwość zawarcia
umowy ubezpieczenia lub jego warunki. W związku z prowadzeniem wspólnej Bazy
Kontaktowej TU IP oraz TU IŻP zawarły porozumienie o współadministrowaniu danymi
osobowymi, które określa odpowiednie zakresy ich odpowiedzialności w tym zakresie. Dostęp
do zasadniczej treści porozumienia jest możliwy poprzez punkty kontaktowe wskazane poniżej
w sekcji Kontakt z administratorem oraz inspektorem ochrony danych.
Kategorie osób, których dane dotyczą
Gromadzone przez TU IP oraz TU IŻP dane osobowe mogą dotyczyć:
a. potencjalnych klientów,
b. osób zamawiających kontakt ubezpieczyciela (np. przez formularze on-line: „Zamów
kontakt Agenta”, „Przedłużenie polisy”, „Obsługa posiadanego ubezpieczenia”),
c. ubezpieczających,
d. ubezpieczonych,
e. innych osób uprawnionych z umów ubezpieczenia (np. spadkobierców, osób
uposażonych, osób poszkodowanych występujących z roszczeniem),
f. partnera życiowego ubezpieczonego (dane gromadzone tylko przez TU IŻP w przypadku
umów ubezpieczenia na życie),
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g. innych osób znajdujących się w zgłoszeniu roszczenia lub dokumentacji z nim związanej
(np. dane sprawców, uczestników i świadków zdarzeń gromadzone w związku
z likwidacją szkód),
h. beneficjentów rzeczywistych, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dane gromadzone
tylko przez TU IŻP w przypadku umów ubezpieczenia na życie).
Zasady gromadzenia danych
Dane osobowe są gromadzone, co do zasady, od osób których dotyczą, jednak mogą być
pozyskiwane także z innych źródeł (np. od ubezpieczającego, ubezpieczonego, policji). Dotyczy
to zwłaszcza danych osób ubezpieczonych, partnera życiowego ubezpieczonego, beneficjenta
rzeczywistego, uposażonych, osób reprezentujących, a także danych sprawców, uczestników
i świadków zdarzeń, które zostały podane w zgłoszeniu roszczenia lub w dokumentacji
gromadzonej w ramach postepowania likwidacyjnego.
W przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą zakres zbieranych
danych wynika z wypełnianych formularzy (np. formularza kontaktowego, wniosku
ubezpieczeniowego, ankiet) lub przedstawianych przez nią dokumentów. Ubezpieczyciel
zbierając dane informuje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub
umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych. Jeżeli
ubezpieczyciel gromadzi dane z innego źródła najczęściej są to:
a. w przypadku ubezpieczonych lub osób, na
rachunek których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia:
o

imię, nazwisko i PESEL lub NIP, dane kontaktowe (adres, adres do
korespondencji e-mail, nr telefonu) – podawane przez ubezpieczającego,

o

dane dotyczące zdrowia w zakresie niezbędnym do
oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji podanych przez w/w osoby
danych o ich stanie zdrowia, ustaleniem prawa tych osób do świadczenia z
zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia – pozyskiwane od
podmiotów wykonujących działalność leczniczą za zgodą ubezpieczonych lub
osób, na rachunek których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia,
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o

dane o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili
ubezpieczonemu świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub
zdarzeniem losowym będącym podstawą
ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz wysokości
odszkodowania lub świadczenia – pozyskiwane od Narodowego Funduszu
Zdrowia za zgodą ubezpieczonego,

b. w przypadku uposażonych: imiona, nazwisko, PESEL lub data urodzenia – podawane
przez ubezpieczonego,
c. w przypadku partnera życiowego osoby ubezpieczonej: imiona, nazwisko, adres
zamieszkania, PESEL – podawane przez ubezpieczonego,
d. w przypadku beneficjentów rzeczywistych: imię, nazwisko, obywatelstwo – podawane
przez klienta TU IŻP,
e. w przypadku sprawców szkód: imiona, nazwisko, adres, PESEL – podawane przez
ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną z umowy ubezpieczania lub przekazywane
przez policję,
f. w przypadku uczestników i świadków: imiona, nazwisko, adres – podawane przez
ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną z umowy ubezpieczania lub przekazywane
przez policję,
g. w przypadku osób reprezentujących: dane identyfikacyjne (w szczególności imiona,
nazwisko, stanowisko/funkcja, podmiot reprezentowany) i dane kontaktowe (np. adres
e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny) – podawane przez podmiot
reprezentowany lub pozyskiwane z publicznie dostępnych źródeł. W celu weryfikacji
danych osób reprezentujących przedsiębiorców TU IP i TU IŻP mogą bowiem
pozyskiwać ich dane osobowe także z zewnętrznych źródeł informacji jak np.
publicznie dostępne strony internetowe, publiczne rejestry (w zakresie danych
ujawnianych w tych rejestrach).
Ponieważ zakres pozyskiwanych danych nie zawsze daje ubezpieczycielowi możliwość
kontaktu z wszystkimi wyżej wskazanymi osobami, w niniejszej informacji przedstawione
zostały zasady na jakich przetwarzane są ich dane osobowe.
Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych
TU IP oraz TU IŻP przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”). Poniżej w tabeli wskazano cele
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i podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych kategorii osób. Ilekroć
powołujemy się w niej na interes publiczny jako podstawę przetwarzania danych (tj. na art. 6
ust. 1 lit. e lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO), interesem tym jest zapewnienie osobom uprawnionym
z tytułu ubezpieczenia bezpieczeństwa finansowego w życiu prywatnym i społecznym.
W przypadku, gdy wyżej wskazane kategorie podmiotów danych są reprezentowane przez osoby
trzecie (jak np. osoby kontaktowe, osoby uprawnione do reprezentacji, w tym pełnomocnicy,
prokurenci, członkowie zarządu), dane takich osób reprezentujących są przetwarzane w ramach
prawnie uzasadnionych interesów administratora związanych z realizacją powyższych celów
przetwarzania i według takich samych zasad jak dane reprezentowanych podmiotów (podstawa
prawna: art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez ubezpieczyciela mogą mieć następujący
odbiorcy danych:
•

upoważnieni pracownicy ubezpieczyciela – dbamy o to aby pracownicy TU IP oraz TU
IŻP 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,

•

agenci ubezpieczeniowi, orzecznicy oraz usługodawcy, którym w drodze umowy
powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji czynności
świadczonych dla ubezpieczyciela, w szczególności dostawcy usług i narzędzi IT,
podmioty świadczące usługi doradcze, archiwizacyjne oraz podmioty wspierające
ubezpieczyciela w likwidacji szkód i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko
w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich wykonania – dostęp do danych osobowych
mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na
wykonywane zadania i świadczone usługi i które zostały zobowiązane do zachowania
poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym,

•

operatorzy pocztowi – w zakresie niezbędnym do dostarczania korespondencji,

•

kancelarie prawne – kancelarie, z których usług korzysta ubezpieczyciel,
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•

podmioty lecznicze, które przekazują ubezpieczycielowi informacje i dokumentację
dotyczącą

udzielonych

ubezpieczonemu

świadczeniach

zdrowotnych

lub

przeprowadzonych badaniach w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy
ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia (w zakresie niezbędnym do identyfikacji
ubezpieczonego jako świadczeniobiorcy lub weryfikacji złożonych oświadczeń
i dokumentów),
•

Narodowy Fundusz Zdrowia – gdy ubezpieczyciel, w oparciu o zgodę ubezpieczonego,
zwraca się do właściwej jednostki NFZ o udzielenie informacji o świadczeniodawcach,
którzy udzielili ubezpieczonemu świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem
lub

zdarzeniem

losowym

będącym

podstawą

ustalenia

odpowiedzialności

ubezpieczyciela oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia,
•

reasekurator/zy, z którymi ubezpieczyciel podpisał umowę reasekuracji, w tym
w państwach trzecich,

•

Generalny Inspektor Informacji Finansowej, minister właściwy do spraw finansów
publicznych – w zakresie wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu,

Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)
Ubezpieczyciel może korzystać z wsparcia usługodawców i reasekuratorów zlokalizowanych
w innych państwach, w tym w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Może
to skutkować transferem Danych Osobowych do państw trzecich, które zapewniają niższy
standard ochrony danych niż obowiązujący na terenie EOG. W takiej sytuacji ubezpieczyciel
zabezpieczy transferowane Dane Osobowe zgodnie z wymaganiami RODO zapewniając
odpowiedni stopień ich ochrony również w przypadku, gdy przetwarzanie będzie miało miejsce
w takim państwie trzecim. Odpowiedni poziom ochrony danych może zostać uzyskany
w szczególności poprzez podpisanie z odbiorcą Danych Osobowych umowy opartej na
przyjętych przez Komisję Europejską Standardowych Klauzulach Umownych w zakresie
przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń
nie będzie natomiast wymagane w przypadku transferu Danych Osobowych do państw trzecich,
wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą zapewnianie przez nie
odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Oznacza to bowiem, że na terytorium
takiego państwa trzeciego dane osobowe są chronione co najmniej na takim poziomie jak w Unii
Europejskiej. Aby uzyskać więcej informacji na temat ewentualnego transferu Pani/Pana
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Danych Osobowych do państw trzecich i stosowanych w takim przypadku zabezpieczeń należy
kontaktować się z ubezpieczycielem na dane kontaktowe wskazane poniżej w sekcji „Kontakt
z administratorem oraz inspektorem ochrony danych”.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe co do zasady będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia lub roszczeń regresowych ubezpieczyciela.
Dla danych osobowych, które są przetwarzane w ramach dokumentacji księgowej okres ich
przechowywania jest taki sam jak wymagany przepisami prawa okres archiwizacji takiej
dokumentacji (5 lat zgodnie z przepisami o rachunkowości).
W przypadku danych przetwarzanych w związku z celami statystycznymi oraz procesami
aktuarialnymi i sprawozdawczymi związanymi z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej,
dane zakresie ograniczonym do minimum niezbędnego do realizacji tych celów mogą być
przetwarzane przez Administratora do 12 lat od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.
W celach związanych z rozpatrywaniem reklamacji dane osobowe są przechowywane przez
okres 5 lat. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy dane zgromadzone w związku
z reklamację stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub
ubezpieczyciel powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu.
Dane osobowe gromadzone w związku z wypełnieniem przez TU IŻP obowiązków prawnych
związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu będą
natomiast przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym
miała miejsce transakcja.
Natomiast, w przypadku, gdy wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
osoby, której dane dotyczą, dane te będą przetwarzane przez ubezpieczyciela tak długo jak
będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania objętych taką zgodą, nie dłużej jednak niż
do czasu jej wycofania.
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Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec ubezpieczyciela będącego administratorem
jej danych 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 jej danych w sytuacjach i na zasadach
wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania
jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu
rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także
w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie
z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy
dane są mu 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 wycofania lub zmiany udzielonych uprzednio zgód na formę kontaktu
marketingowego, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność komunikacji
marketingowej prowadzonej przez ubezpieczyciela w oparciu o tę zgodę przed jej
wycofaniem,
e. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia
zapomnianym”),
f. prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania
od ubezpieczyciela swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także
do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko
danych dostarczonych

ubezpieczycielowi przez osobę, której

dane dotyczą

i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub zawartej z nią umowy i mających postać
elektroniczną,
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g. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są
przetwarzane

przez

ubezpieczyciela

w

ramach

realizacji

swoich

prawnie

usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),
h. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej
profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej
osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (zgodnie z art. 21 ust. 2
RODO).
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych
osobowych przez ubezpieczyciela do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Kontakt z administratorem oraz inspektorem ochrony danych
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących
osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z TU IP oraz TU IŻP bezpośrednio
kierując korespondencję na adres Warszawa (02-305), Al. Jerozolimskie 142B albo korzystając
z formularza on line „Ochrona danych osobowych” dostępnego na stronie internetowej
interpolska.pl w zakładce Kontakt. W celu skontaktowania się z naszym inspektorem ochrony
danych prosimy o wysłanie wiadomości na adres: iodo@interpolska.pl.
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych,
w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez
ubezpieczyciela o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które
umożliwią weryfikację jej tożsamości. Administrator może pozostawić w swoich zasobach dane
osobowe osoby występującej z wnioskiem lub żądaniem w zakresie niezbędnym do
udokumentowania, iż ich rozpatrzenie odbyło się zgodnie z przepisami prawa. Dane te będą
przetwarzane nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
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KLAUZULA INFORMACYJNA PZU S.A.
Informacja Administratora danych osobowych dla
Informacja Administratora danych osobowych dla
Ubezpieczającego
Ubezpieczonego
[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 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 SA,
IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
[Obowiązek podania danych]
[Zakres i źródło danych] Administrator otrzymał
Podanie danych osobowych w związku
Pani/Pana dane od Ubezpieczającego w związku z
z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i
objęciem Pani/Pana ochroną ubezpieczeniową.
wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do
Pani/Pana dane zostały przekazane administratorowi
dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez
w zakresie: danych identyfikacyjnych, danych
podania danych osobowych nie jest możliwe
adresowych.
zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych
osobowych w celach marketingowych jest
dobrowolne
[Przetwarzanie danych]
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia – oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zautomatyzowany w ramach profilowania przed
zawarcia i wykonywania umowy,
objęciem ubezpieczeniem – podstawą prawną
• oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia
zautomatyzowany w ramach profilowania klientów obowiązku prawnego ciążącego
przed zawarciem umowy – podstawą prawną na
administratorze
wynikającego
przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia z przepisów o działalności ubezpieczeniowej i
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze reasekuracyjnej,
wynikającego z przepisów o działalności
•
marketingu
bezpośredniego
produktów
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
i usług własnych
• marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, obejmującego profilowanie w celu
własnych administratora, obejmującego profilowanie dostosowania przesyłanych treści marketingowych –
w
celu
dostosowania
przesyłanych
treści podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do
marketingowych – podstawą prawną przetwarzania realizacji
prawnie
uzasadnionego
interesu
jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego administratora;
uzasadnionym
interesem
interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o
administratora jest dostarczanie
produktach ubezpieczeniowych i
klientom informacji o produktach ubezpieczeniowych innych produktach finansowych oferowanych przez
i innych produktach finansowych oferowanych przez PZU SA; do celów marketingu wykorzystywane będą
PZU SA; w
otrzymane dane
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych kontaktowe, dane kontaktowe pozyskane w
osobowych w celach marketingowych w przypadku przyszłości oraz dane dotyczące posiadanych
nieposiadania ubezpieczenia w PZU SA, tj. w produktów,
przypadku
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony
niezawarcia umowy ubezpieczenia lub po rozwiązaniu przed roszczeniami związanymi z umową
umowy ubezpieczenia, zgoda ta będzie podstawą ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest
prawną dla przetwarzania danych osobowych; do niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego
celów marketingu wykorzystywane będą podane dane
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kontaktowe, dane kontaktowe pozyskane w
przyszłości oraz dane dotyczące
posiadanych produktów,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami związanymi z zawartą z
Panią/Panem umową ubezpieczenia – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu administratora;
uzasadnionym
interesem
administratora
jest
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz
obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej
umowy ubezpieczenia,
• reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora; uzasadnionym interesem
administratora
jest
zmniejszenie
ryzyka
ubezpieczeniowego związanego z umową
zawartą z Panią/Panem,
• wypełniania przez administratora obowiązków
dotyczących przechowywania dowodów księgowych
dotyczących umów ubezpieczenia – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
wynikającego z przepisów o rachunkowości,
• wypełniania przez administratora obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w szczególności w
zakresie weryfikacji list sankcyjnych,

interesu administratora; uzasadnionym interesem
administratora jest możliwość
dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed
roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy
ubezpieczenia,
• reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora; uzasadnionym interesem
administratora
jest
zmniejszenie
ryzyka
ubezpieczeniowego związanego z objęciem Pani/Pana
ochroną ubezpieczeniową,
• wypełniania przez administratora obowiązków
dotyczących przechowywania dowodów księgowych
dotyczących umów
ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego
na administratorze wynikającego z przepisów o
rachunkowości,
• ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych,
składek
reasekuracyjnych
oraz
rezerw
technicznoubezpieczeniowych
dla
celów
wypłacalności
i
rezerw
technicznoubezpieczeniowych dla celów rachunkowości –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do
realizacji
prawnie
uzasadnionego
interesu
administratora;
uzasadnionym
interesem
administratora jest ustalanie składek w wysokości,
która zapewnia co najmniej wykonanie wszystkich
zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie
kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej
zakładu ubezpieczeń,
• podejmowania ewentualnych czynności w związku z
przeciwdziałaniem
wypłacaniu
nienależnych
świadczeń lub
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ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych,
składek reasekuracyjnych oraz rezerw technicznoubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw
technicznoubezpieczeniowych
dla
celów
rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora; uzasadnionym interesem
administratora jest ustalanie składek w wysokości,
która zapewnia co najmniej wykonanie wszystkich
zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie
kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej
zakładu ubezpieczeń,
• podejmowania ewentualnych czynności w związku
z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych
świadczeń lub odszkodowań – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem
administratora
jest
możliwość
przeciwdziałania wypłacaniu nienależnych świadczeń
lub odszkodowań

odszkodowań – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora; uzasadnionym interesem
administratora jest możliwość przeciwdziałania
wypłacaniu
nienależnych
świadczeń
lub
odszkodowań. 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 objęcia Pani/Pana ochroną
ubezpieczeniową. 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.

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.

[Okres przechowywania danych]
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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, a także do momentu wygaśnięcia uprawnienia do przetwarzania danych w celach ustalania na
ich podstawie wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych oraz rezerw
technicznoubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów
rachunkowości. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu
bezpośredniego, obejmującego profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana
danych w tym celu. 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 udostępnione zakładom reasekuracji, a także 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, w tym 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.
W zależności od rodzaju ubezpieczenia, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom
znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym jeżeli okaże się to niezbędne do
wykonania zawartej umowy ubezpieczenia. Więcej informacji o przekazaniu danych osobowych, w tym o
państwach, do których dane mogą być przekazywane, można uzyskać kontaktując się z administratorem lub z
Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
[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 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 w tym profilowania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej
wycofania. 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. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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KLAUZULA
INFORMACYJNA
UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

TUZ

TOWARZYSTWO

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUZ

danych

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie,
ul. Domaniewska 41, 02-672 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

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

oraz podstawa

1. Zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania

prawna

oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania

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. Powadzenia 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;
4. Powadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
własnych administratora, w tym w celach analitycznych i
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profilowania, po zakończeniu umowy ubezpieczenia – podstawą
prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, a w razie
nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu;
5. Dochodzenia i obsługi roszczeń związanych z zawartą umową
ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu TUZ, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń przez
TUZ;
6. Podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem
przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu TUZ, którym jest możliwość
przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę
zakładu ubezpieczeń.
7. Wykonania umów reasekuracyjnych, zawartych przez TUZ TUW
z zakładami reasekuracji – podstawą prawną przetwarzania danych
jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu TUZ, którym jest możliwość wykonywania umów
reasekuracyjnych zawartych przez TUZ TUW oraz art. 35 ust. 2 pkt
21 i 22 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

Okres

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu

przechowywania

przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do

danych

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy
ubezpieczenia.
TUZ przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane w
celu powadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
własnych, w tym w celach analitycznych i profilowania, jeżeli
zgłosi Pani/Pan sprzeciw lub wycofa zgodę w tym zakresie.
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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. Także Pani/Pana dane mogą być
udostępnione zakładom reasekuracji – na podstawie zawartych
umów reasekuracji, a także innym podmiotom na podstawie
przepisów prawa. 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

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz

dane dotyczą

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

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest

wymogu podania

dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy

danych

ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego
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– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy
ubezpieczenia.

Informacja o

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,

zautomatyzowanym

decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być podejmowane w sposób

podejmowaniu

zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą

decyzji, w tym

dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą

profilowaniu

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)
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Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie LINK4 TU S.A. z siedzibą przy
ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa.
W LINK4 wyznaczony jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktować przez email daneosobowe@link4.pl lub pisemnie na adres siedziby LINK4. 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

Przed akceptacją oferty ubezpieczenia 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
potencjalnego Ubezpieczającego 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 oraz przepisy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

•

analityki pozwalającej m.in. na optymalizację naszych produktów oraz procesów –
podstawą prawną jest prawnie uzasadniony cel administratora,

•

rozpatrzenia reklamacji oraz innych wniosków kierowanych do LINK4 – podstawą
prawną przetwarzania jest w zależności od sytuacji, obowiązek prawny lub prawnie
uzasadniony cel administratora,

•

marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego
profilowanie w celu dostosowania przedstawianych treści marketingowych – jeżeli
wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
w przypadku nieposiadania ubezpieczenia w LINK4, tj. niezawarcia umowy
ubezpieczenia, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych.
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Po akceptacji oferty ubezpieczenia w celu:
•
•

zawarcia oraz wykonania umowy ubezpieczenia,
realizacji innych czynności określonych w przepisach ubezpieczeniowych (tj.
kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych czy ustawa o dystrybucji
ubezpieczeń), rachunkowych czy podatkowych,

•

rozpatrzenia reklamacji oraz innych wniosków kierowanych do LINK4 podstawą prawną przetwarzania jest w zależności od sytuacji obowiązek prawny
lub prawnie uzasadniony cel administratora,

•

przedstawienia informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia
w celu zapewnienia jego ciągłości, co w zależności od rodzaju ubezpieczenia,
wynika z przepisów prawa lub stanowi działanie w uzasadnionym celu
administratora,

•

realizacji innych swoich prawnie usprawiedliwionych celów takich jak obrona
i dochodzenie roszczeń, windykacja, zapewnianie wysokiej jakości obsługi
Klientów, reasekuracja ryzyk, ustalanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów
rachunkowości, analityka pozwalająca m.in. na optymalizację naszych
produktów oraz procesów czy marketing produktów własnych. Marketing
bezpośredni produktów i usług własnych administratora może obejmować także
profilowanie w celu dostosowania przesyłanych przez LINK4 treści
marketingowych.

W związku ze szkodą w celu:
•

przeprowadzenia procesu likwidacji szkody w tym rozpatrzenia zgłoszonego
roszczenia, wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania lub innego
świadczenia na podstawie umowy i przepisów ubezpieczeniowych, oraz w celach
bezpośrednio z tym procesem związanych jak np. rozpatrywanie reklamacji czy
dochodzenie roszczeń regresowych,

•

realizacji innych czynności ubezpieczeniowych określonych w ustawie o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych,

•

realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych celów takich jak windykacja, analityka
pozwalająca m.in. na optymalizację naszych produktów oraz procesów, badanie
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satysfakcji czy przeciwdziałanie wypłacaniu nienależnych odszkodowań lub
świadczeń, w związku z którymi Twoje dane mogą podlegać profilowaniu przez LINK4
przy

wykorzystaniu

dostępnych

informacji

w

tym

m.in.

o poprzednich szkodach.

Obowiązek podania danych i źródło ich pozyskania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia oferty lub
zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli
przedstawić Ci oferty zawarcia umowy ubezpieczenia ani zawrzeć takiej umowy.
Jeżeli inna osoba występująca w roli Ubezpieczającego wyliczyła ofertę ubezpieczenia
i ewentualnie zawarła umowę obejmującą Ciebie ochroną ubezpieczeniową, źródłem
pozyskania Twoich danych jest osoba Ubezpieczającego. Podanie danych osobowych jest
niezbędne do likwidacji szkody i wynika z obowiązków nałożonych na ubezpieczycieli przez
przepisy prawa ubezpieczeniowego. W zakresie informacji o zdarzeniach powodujących
szkodę, możemy pozyskać dane także od organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Źródłem pozyskania Twoich danych mogą być również państwowe bazy danych takie jak np.
Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego czy Centralna Ewidencja
Pojazdów i Kierowców.
W sytuacji współpracy z innymi zakładami ubezpieczeń w ramach np. Bezpośredniej
Likwidacji Szkód czy przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej, LINK4 może
pozyskiwać dane osobowe także od innych ubezpieczycieli.
Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe
Jeżeli zawrzesz umowę ubezpieczenia, Twoje dane osobowe możemy udostępniać:
•

podmiotom przetwarzającym dane osobowe, którym zlecamy realizację czynności
związanych z przetwarzaniem Twoich danych, np. zleceniobiorcom czynności
likwidacyjnych

wykonywanych

przez

LINK4,

agentom

ubezpieczeniowym,

dostawcom usług IT czy podmiotom prowadzącym windykację. Mogą one przetwarzać
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dane osobowe na podstawie umowy z administratorem jedynie w zakresie i celu,
w jakich my je przetwarzamy,
•

podmiotom

upoważnionym

do

tego

na

podstawie

przepisów

prawa,

np.

Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, właściwym organom, instytucjom
czy innym zakładom ubezpieczeń,
•

reasekuratorowi, który może przetwarzać Twoje dane w zakresie reasekuracji Twojej
umowy ubezpieczenia lub realizacji świadczeń, które Ci przysługują,

•

PZU Zdrowie S.A. – jeżeli skorzystasz z oferty opieki medycznej PZU Zdrowie, Twoje
dane osobowe oraz dane osób, które zgłosisz do ubezpieczenia, zostaną przekazane do
PZU Zdrowie S.A.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę:
•

LINK4 może także zbierać zgody marketingowe dla innych spółek Grupy PZU, tj. PZU
SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA,
PZU CO SA, BANK PEKAO SA, Alior Bank SA, i udostępnić im Twoje dane.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
Jeżeli zawrzesz umowę ubezpieczenia, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez
okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez odpowiednie okresy przedawnienia wszelkich
roszczeń. Standardowo okres przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia wynosi 3 lata,
zaś przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem albo ugodą sądową
wynosi

6

lat

od

uprawomocnienia

się

orzeczenia.

W

umowach

ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej roszczenia przedawniają się zgodnie z zasadami określonymi
w kodeksie cywilnym po 10 lub 20 latach od zdarzenia wywołującego szkodę, a w przypadku
szkód osobowych nie krócej niż po 3 latach od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się
o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Ponadto LINK4 zobowiązane jest
przetwarzać Twoje dane do celów księgowych i podatkowych przez okres wynikający
z odpowiednich przepisów.
Jeżeli nie zawrzesz umowy ubezpieczenia, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres
udzielonej przez Ciebie zgody.
.
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Profilowanie ubezpieczeniowe i decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych

Przedstawienie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym przede wszystkim obliczenie
należnej składki odbywa się poprzez podstawienie Twoich danych osobowych do
odpowiednich algorytmów i taryf. Tym samym decyzja o wysokości składki zostaje podjęta
wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania Twoich 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 i odbywa się na podstawie
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Jakie prawa Ci przysługują
Możesz:
•

żądać dostępu do swoich danych, które przetwarzamy,

•

sprostować swoje dane, jeżeli są nieprawidłowe,

•

złożyć w LINK4 wniosek o przeniesienie danych do innego podmiotu - w określonych
w przepisach przypadkach przedstawimy taką informację w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które
będziesz mógł przekazać innemu administratorowi,

•

żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania – w określonych
w przepisach przypadkach, gdy nie mamy innej przesłanki do przetwarzania danych,

•

złożyć sprzeciw - na warunkach opisanych w sekcji poniżej,

•

wycofać zgodę - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a jej
wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania,

•

uzyskać interwencję ludzką ze strony pracownika LINK4 do wyrażenia własnego
stanowiska oraz do zakwestionowania obliczonej wysokości składki – w sytuacji gdy
nie zgadzasz się ofertą, która została przedstawiona w oparciu o zautomatyzowaną
decyzję będącą wynikiem profilowania ubezpieczeniowego.

Jeśli masz zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe – możesz złożyć
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym
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w zakresie ochrony danych osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu
z wyznaczonym w LINK4 Inspektorem Ochrony Danych w celu wyjaśnienia wszelkich
wątpliwości i udzielenia odpowiedzi na pytania związane z przetwarzaniem danych
osobowych.
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli zajdą szczególne okoliczności, możesz w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw
dotyczący przetwarzania Twoich danych osobowych w tzw. usprawiedliwionych celach
administratora, czyli w celach innych niż np. zawarcie i realizacja umowy ubezpieczenia czy
wypełnianie ciążących na LINK4 obowiązków prawnych. LINK4 uwzględni taki sprzeciw,
o ile nie będzie on stał w sprzeczności z ważnymi, prawnie usprawiedliwionymi podstawami
do przetwarzania danych lub z koniecznością dochodzenia lub obrony roszczeń.
Bez względu na powyższe zastrzeżenia, w każdej chwili przysługuje Ci prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania przez LINK4 Twoich danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania marketingowego.
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KLAUZULA INFORMACYJNA TUIR WARTA S.A. (W TYM MARKI
HDI)
WARTA dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy
o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania.

ADMINISTRATOR
I DANE
KONTAKTOWE
ZAKRES I
ŹRÓDŁO
DANYCH

CEL, PODSTAWA
PRAWNA I OKRES
PRZETWARZANIA
DANYCH

DLA UBEZPIECZAJĄCEGO
DLA UBEZPIECZONEGO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
,,WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo I. Daszyńskiego1,00-843Warszawa
(„WARTA”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby lub w
sposób wskazany na stronie www.warta.pl.
WARTA uzyskała Pani/Pana dane osobowe od
Ubezpieczającego w związku ze złożonym
przez niego wnioskiem o sporządzenie oferty
ubezpieczenia lub w związku z zawarciem umowy
ubezpieczenia.
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. 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,
w celu wyliczenia wysokości 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. 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 pracownika;
2) zapobiegania i wykrywania przestępczości na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej przez 5 lat, a w przypadku przedsiębiorców przez 10 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia;
3) reasekuracji ryzyka na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj.
zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą umową,
do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń dla obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia;
4) windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw WARTY w postępowaniach przed sądami i
organami państwowymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WARTY, tj. możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń
przysługujących WARCIE bądź przedawnienia karalności czynu popełnionego na szkodę WARTY;
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 prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez WARTĘ, tj. promowania własnych produktów lub usług WARTY, do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu;
6) dochodzenia roszczeń regresowych przez WARTĘ (w przypadku wypłaty przez WARTĘ
odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez osobę trzecią) na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,
przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Pani/Panu względem osoby trzeciej odpowiedzialnej
za szkodę;
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, a także w celu rozpatrywania reklamacji (o ile zostanie złożona) na podstawie przepisów o
rozpatrywaniu 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, tj. obrony przed roszczeniami, przez okres przedawnienia przysługujących Pani/Panu
roszczeń;
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DO CZEGO
PRZYSŁUGUJE
PANI/
PANU PRAWO

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY
DANYCH

8) ustalania 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 okres wskazany w tych przepisach, przedłużony o okres dochodzenia roszczeń;
10) oceny satysfakcji z usług WARTY na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez WARTĘ, tj. kontroli przebiegu i podnoszenia standardów realizowanych usług na podstawie zebranych przez WARTĘ opinii, przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia a także w okresie następującym po rozpatrzeniu roszczeń o wypłatę odszkodowania lub świadczenia zgłoszonych do
WARTY;
11) rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji innych niż związane z procesem likwidacji szkody na
podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, a po ich rozpatrzeniu, w celach archiwizacyjnych, na
podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WARTĘ, tj. kontroli prawidłowości
prowadzenia tych postępowań.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od WARTY potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana
dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz informacji m.in. o: celach
przetwarzania, kategoriach danych, kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie ich
przechowywania i źródle ich pozyskania przez WARTĘ;
2) ich sprostowania, czyli poprawienia lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które
są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) ich usunięcia - 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 (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków WARTY wynikających z przepisów prawa);
4) ograniczenia przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania, w szczególności, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania - na okres pozwalający WARCIE zweryfikować zasadność żądania;
5) przenoszenia swoich danych, czyli do uzyskania od WARTY w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył(a) WARCIE i które WARTA przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na
podstawie zawartej z Panią/Panem umowy. Ponadto ma Pani/Pan prawo zażądać, aby WARTA przesłała
innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe;
6) 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;
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;
7) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (jest nim Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).
Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 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.
Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ze strony pracownika 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 celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy się skontaktować z inspektorem
ochrony danych lub agentem. Kontakt z inspektorem 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
ubezpieczeniowym jest możliwy osobiście lub drogą telefoniczną.
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DANYCH

INNE ŹRÓDŁA
POZYSKIWANIA
DANYCH

OBOWIĄZEK
PODANIA
DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
być: inne zakłady ubezpieczeń lub
inne zakłady ubezpieczeń lub
inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru
inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru
Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz
Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny, biura informacji gospodarczej i
Gwarancyjny, Centralna Ewidencja Pojazdów, organy
biura informacji kredytowej – o ile została
administracji państwowej, o ile nie żądają udzielona w tym zakresie zgoda; organy
udostępnienia w związku z toczącym się
administracji państwowej, o ile nie żądają
postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych udostępnienia w związku z toczącym się
wynika z przepisów prawa, dostawcy usług assistance
postępowaniem, a obowiązek udostępnienia będących przedmiotem ubezpieczenia.
danych wynika z przepisów prawa dostawcy
usług assistance będących przedmiotem ubezpieczenia.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
WARTY, m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub
na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód, windykacji należności,
kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom
majątkowym lub orzecznikom medycznym, agencjom marketingowym czy też agentom
ubezpieczeniowym obsługującym umowę ubezpieczenia – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z WARTĄ i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
WARTA zbiera dane od podmiotów
WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych,
zewnętrznych, tj.: biur informacji gospodarczej
tj.: od Ubezpieczeniowego
oraz biur informacji kredytowej w zakresie Funduszu Gwarancyjnego – w zakresie historii
niezbędnym do oceny ryzyka szkodowości i weryfikacji danych
ubezpieczeniowego, o ile została udzielona w podmiotu; Centralnej Ewidencji Pojazdów – w
tym zakresie zgoda; innych zakładów zakresie danych pojazdu oraz danych
ubezpieczeń – w zakresie zgłoszonych zdarzeń;
identyfikacyjnych i kontaktowych właścicieli pojazdu;
w przypadku przedsiębiorców – z rejestru innych zakładów ubezpieczeń
podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
– w zakresie zgłoszonych zdarzeń; placówek
prowadzonego przez Główny Urząd
medycznych – w zakresie informacji
Statystyczny w zakresie danych tam
o stanie zdrowia, o ile została wyrażona zgoda;
ujawnionych w celu weryfikacji ich poprawności dostawców usług assistance – w zakresie przebiegu i
oraz od innych podmiotów w zakresie
rezultatów wykonanych usług; w przypadku
niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania przedsiębiorców z rejestru podmiotów gospodarki umowy lub oceny zgłoszonego
narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny
roszczenia.
Urząd Statystyczny w zakresie danych tam
ujawnionych w celu weryfikacji ich
poprawności oraz od innych podmiotów w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy lub
oceny zgłoszonego roszczenia.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia
umowy, jak również może wynikać
z przepisów prawa – brak podania tych danych
może uniemożliwić zawarcie umowy
ubezpieczenia. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
UBEZPIECZENIE GRUPOWE

TU

NA

ŻYCIE

WARTA

S.A.

Warta dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie
się z klauzulą informacyjną dotyczącą ich przetwarzania.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
„WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy rondzie I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa
(„Warta”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod adresem siedziby lub
w

sposób

podany

na

stronie

www.warta.pl.

Warta uzyskała Pani/Pana dane osobowe od Ubezpieczającego w związku ze złożonym przez
niego wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym przekazaniem listy osób
przystępujących do umowy ubezpieczenia, oraz deklaracją przystąpienia do umowy
ubezpieczenia.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wartę w celu:
1) oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym finansowego i medycznego, oraz wyliczenia
składki ubezpieczeniowej służącej do przygotowania wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia, na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
W przypadku niezawarcia umowy ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez okres 3 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym bezskutecznie upłynął termin do
zapłaty składki ubezpieczeniowej; W celu oceny ryzyka 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
wysokość składki ubezpieczeniowej. Podstawą profilowania będą dane zawarte we wniosku
o zawarcie umowy ubezpieczenia, dane zawarte w deklaracji przystąpienia do umowy
ubezpieczenia oraz dane zebrane na podstawie innych umów ubezpieczenia zawartych przez
Panią/Pana z Wartą lub w których jest Pani/ Pan objęta(-ty) ochroną ubezpieczeniową, 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 pracownika. W przypadku przystąpienia do umowy ubezpieczenia z funduszem
kapitałowym, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wartę w celu:
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2) badania adekwatności produktu, w tym przede wszystkim adekwatności dodatkowej umowy
ubezpieczenia z funduszem, na podstawie rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dla
zakładów ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności produktu i systemu zarządzania
produktem oraz przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, do zakończenia
okresów przedawnienia roszczeń;
W celu badania adekwatności dodatkowej umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym
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 do
określonej grupy, dla której Warta ustaliła zasady przystępowania do umów ubezpieczenia
funduszem. Podstawą tych procesów będą dane zawarte w ankiecie adekwatności.
Konsekwencją takiego przetwarzania jest rozpoznanie zindywidualizowanych potrzeb
ubezpieczonego i odpowiednie dopasowanie dodatkowej umowy ubezpieczenia z funduszem
do wskazanych przez niego potrzeb, możliwości finansowych i stanu wiedzy na temat ryzyka
inwestycyjnego oraz w dziedzinie ubezpieczeń. Analiza danych skutkuje oceną, jaki charakter
inwestycji w dodatkowej umowie ubezpieczenia z funduszem jest odpowiedni do potrzeb
ubezpieczonego, oraz może to skutkować ustaleniem, że dany produkt jest nieadekwatny –
wówczas przystąpienie do umowy ubezpieczenia z dodatkową umową ubezpieczenia
z funduszem jest możliwe jedynie na Pani/Pana indywidualne żądanie. Ma Pani/Pan prawo do
zakwestionowania takiej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do podjęcia decyzji
przez pracownika.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez Wartę w celu:
3) obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną są przepisy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niezbędność do wykonania umowy ubezpieczenia, do
czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń;
4) realizacji przepisów (w przypadku przystąpienia do umowy ubezpieczenia z funduszem
kapitałowym):
a) 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 wynikający z tych
przepisów;
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b) ustawy o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych
obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, w tym identyfikowania
amerykańskich rezydentów podatkowych i przekazywania informacji o ich rachunkach
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej;
5) zapobiegania i wykrywania przestępczości – na podstawie przepisów o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przez 5 lat, a w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą przez 10 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia;
6) reasekuracji ryzyka – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Wartę, tj. zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą umową
ubezpieczenia, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń dla obsługi i wykonania
umowy ubezpieczenia;
7) windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw Warty w postępowaniach przed sądami
i organami państwowymi na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Warty, tj. możliwości
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do czasu upływu terminów
przedawnienia roszczeń przysługujących Warcie bądź przedawnienia karalności czynu
popełnionego na szkodę Warty;
8) 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 prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Wartę, tj. promowania własnych produktów lub usług Warty, do czasu
wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu;
9) obsługi zgłoszonego świadczenia, w tym wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty
świadczenia, na podstawie umowy ubezpieczenia, przepisów o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej oraz przepisów kodeksu cywilnego, do momentu wydania przez Wartę
decyzji w przedmiocie wypłaty świadczenia, a także w celu rozpatrywania reklamacji (o ile
zostanie złożona) – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, a po upływie tego
okresu w celach archiwizacyjnych na wypadek zgłoszenia dodatkowych roszczeń, na podstawie
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, tj. obrony przed roszczeniami,
przez okres przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń;
10) ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych oraz rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych

dla

celów
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wypłacalności

i

rezerw

techniczno-

ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, w tym w celach statystycznych, na podstawie
przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przez okres obowiązywania
umowy ubezpieczenia w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem lub zgłoszenia
roszczenia oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań sądowych związanych
z dochodzonym od Warty roszczeniem;
11) rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres wskazany w tych
przepisach, przedłużony o okres dochodzenia roszczeń;
12) oceny satysfakcji z usług Warty – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Wartę, tj. kontroli przebiegu i podnoszenia standardów realizowanych
usług na podstawie zebranych przez Wartę opinii, przez okres obowiązywania Pani/Pana
ochrony ubezpieczeniowej;
13) rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji innych niż związane z procesem likwidacji
szkody – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, a po tym okresie w celach
archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę,
tj. kontroli prawidłowości prowadzenia tych postępowań
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych – czyli uzyskania od Warty potwierdzenia, czy przetwarzane są
Pani/Pana dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz informacji m.in. o: celach przetwarzania,
kategoriach danych, kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie ich przechowywania
i źródle ich pozyskania przez Wartę;
2) ich sprostowania – czyli poprawienia lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych
osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) ich usunięcia – w przypadkach wskazanych w art. 17 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych, 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 (o ile nie zakłóca to realizacji umowy ubezpieczenia lub
obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa);
4) ograniczenia przetwarzania – czyli zaprzestania przetwarzania, w szczególności gdy
kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich
przetwarzania – na okres pozwalający Warcie zweryfikować zasadność żądania;

136

5) przenoszenia swoich danych – czyli do uzyskania od Warty w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana danych
osobowych, które Pani/Pan dostarczył(a) Warcie i które Warta przetwarza na podstawie
Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy ubezpieczenia, w ramach której jest Pani/Pan
objęta(-ty) ochroną. Ponadto ma Pani/Pan prawo zażądać, aby Warta przesłała innemu
administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe;
6) 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, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę. 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;
7) wniesienia skargi do organu nadzoru w zakresie danych osobowych (jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, 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. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ze strony
pracownika Warty wobec decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do
wyrażania własnego stanowiska i do zakwestionowania jej.
W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy się skontaktować
z inspektorem danych osobowych lub agentem. Kontakt z inspektorem 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, 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, inne podmioty – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy ubezpieczenia
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lub oceny zgłoszonego roszczenia, 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 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, takich jak: 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; inne podmioty – w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania
umowy ubezpieczenia lub oceny zgłoszonego roszczenia.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i przystąpienia do umowy ubezpieczenia, jak
również może wynikać z przepisów prawa – brak podania tych danych może uniemożliwić
zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.
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KLAUZULA

INFORMACYJNA

TU

NA

ŻYCIE

WARTA

S.A.

UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE

UBEZPIECZAJĄCY
ADMINISTRATOR
I DANE
KONTAKTOWE

UBEZPIECZONY/WSPÓŁUBEZPIECZONY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
„WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy rondzie I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa
(„Warta”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod adresem siedziby lub w
sposób podany na stronie www.warta.pl.
Warta uzyskała Pani/Pana dane osobowe od
Ubezpieczającego w związku ze złożonym
przez Panią/Pana wnioskiem o zawarcie
umowy ubezpieczenia oraz z jej zawarciem.

ZAKRES I
ŹRÓDŁO
DANYCH

Pani/Pana
dane
osobowe
będą
przetwarzane przez Wartę w celu:

CEL, PODSTAWA
PRAWNA I OKRES
PRZETWARZANIA
DANYCH

1) przygotowania wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia – podstawą
prawną przetwarzania danych jest
niezbędność do przygotowania wniosku
(tj. podjęcie działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy). W przypadku niezawarcia
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;
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Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez
Wartę w celu:

1) oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
w tym finansowego i medycznego oraz
wyliczenia
składki
ubezpieczeniowej
służącej do przygotowania wniosku o
zawarcie
umowy
ubezpieczenia,
na
podstawie
przepisów
o
działalności
ubezpieczeniowej
i
reasekuracyjnej.
W
przypadku
niezawarcia
umowy
ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez okres 3 miesięcy od
ostatniego dnia miesiąca, w którym
bezskutecznie upłynął termin do zapłaty
składki ubezpieczeniowej.
W celu oceny ryzyka 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
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 pracownika
2) badania adekwatności produktu oraz
analizy
potrzeb,
wiedzy
i
doświadczenia,
na
podstawie
rekomendacji
Komisji
Nadzoru
Finansowego dla zakładów ubezpieczeń
dotyczących badania adekwatności
produktu i systemu zarządzania
produktem
oraz
przepisów
o
działalności
ubezpieczeniowej
i
reasekuracyjnej,
do
zakończenia
okresów przedawnienia roszczeń.

CEL, PODSTAWA
PRAWNA I OKRES
PRZETWARZANIA
DANYCH

2) badania adekwatności produktu, na
podstawie rekomendacji Komisji Nadzoru
Finansowego dla zakładów ubezpieczeń
dotyczących badania adekwatności produktu
i systemu zarządzania produktem oraz
przepisów o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej, do zakończenia okresów
przedawnienia roszczeń.

W celu badania adekwatności produktu 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 do określonej grupy, dla której Warta ustaliła
zasady 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 pracownika.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez Wartę w celu:
1) obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną są przepisy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niezbędność do wykonania umowy, do czasu
upływu okresów przedawnienia roszczeń;
2) realizacji przepisów:
a)
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 wynikający z tych
przepisów;
b) ustawy o wykonywaniu umowy
między rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki w sprawie
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poprawy wypełniania
międzynarodowych obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia
ustawodawstwa FATCA, w tym
identyfikowania amerykańskich
rezydentów podatkowych i
przekazywania informacji o ich
rachunkach Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej;
c) ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (AML/CFT), w tym także
w celu wypełnienia obowiązków tej
ustawy w zakresie identyfikacji i
weryfikacji tożsamości klientów.
3) zapobiegania i wykrywania przestępczości – na podstawie przepisów o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przez 5 lat, a w przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą przez 10 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia;
4) reasekuracji ryzyka – na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez
Wartę,
tj.
zmniejszenie
ryzyka
ubezpieczeniowego związanego z zawartą
umową ubezpieczenia, do czasu upływu
okresów przedawnienia roszczeń dla obsługi i
wykonania umowy ubezpieczenia;
5) windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw Warty w postępowaniach przed
sądami i organami państwowymi na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Warty, tj.
możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do czasu upływu
terminów przedawnienia roszczeń przysługujących Warcie bądź przedawnienia karalności
czynu popełnionego na szkodę Warty;
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 prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Wartę, tj. promowania własnych produktów lub usług Warty, do czasu
wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym
celu;
7) obsługi zgłoszonego świadczenia, w tym wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty
świadczenia, na podstawie umowy ubezpieczenia, przepisów o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przepisów kodeksu cywilnego, do momentu
wydania przez Wartę decyzji w przedmiocie wypłaty świadczenia, a także w celu
rozpatrywania reklamacji (o ile zostanie złożona) – na podstawie przepisów o
rozpatrywaniu reklamacji, a po upływie tego okresu w celach archiwizacyjnych na
wypadek zgłoszenia dodatkowych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Wartę, tj. obrony przed roszczeniami, przez okres
przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń;
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CEL, PODSTAWA
PRAWNA I OKRES
PRZETWARZANIA
DANYCH

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 okres wskazany w tych
przepisach, przedłużony o okres dochodzenia roszczeń;

10) oceny satysfakcji z usług Warty
– na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów
realizowanych przez Wartę, tj.
kontroli przebiegu i podnoszenie
standardów realizowanych usług na
podstawie zebranych przez Wartę
opinii, przez okres obowiązywania
umowy ubezpieczenia;
11) rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji innych niż związane z procesem
likwidacji szkody – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, a po tym okresie
w celach archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Wartę, tj. kontroli prawidłowości prowadzenia tych postępowań.
DO
CZEGO
PRZYSŁUGUJE
PANI/
PANU
PRAWO

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych – czyli uzyskania od Warty potwierdzenia, czy przetwarzane są
Pani/Pana dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz informacji m.in. o:
celach przetwarzania, kategoriach danych, kategoriach odbiorców danych, planowanym
okresie ich przechowywania i źródle ich pozyskania przez Wartę;
2) ich sprostowania – czyli poprawienia lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych
osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) i ch usunięcia – w przypadkach wskazanych w art. 17 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych, 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 (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty
wynikających z przepisów prawa);
4) o graniczenia przetwarzania – czyli zaprzestania przetwarzania, w szczególności gdy
kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich
przetwarzania – na okres pozwalający Warcie zweryfikować zasadność żądania;
5) przenoszenia swoich danych – czyli do uzyskania od Warty w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana danych
osobowych, które Pani/Pan dostarczył(a) Warcie i które Warta przetwarza na podstawie
Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy; ponadto ma Pani/Pan prawo
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zażądać, aby Warta przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to
technicznie możliwe;

DO CZEGO
PRZYSŁUGUJE
PANI/ PANU
PRAWO

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY
DANYCH

ODBIORCY
DANYCH

INNE ŹRÓDŁA
POZYSKIWANIA
DANYCH

OBOWIĄZEK
PODANIA
DANYCH

6) w niesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Wartę, w tym profilowania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę; pomimo sprzeciwu
Warta jest uprawniona w dalszym ciągu do przetwarzania tych danych osobowych, 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.
7) wniesienia skargi do organu nadzoru w zakresie danych osobowych (jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 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.
Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ze strony pracownika Warty wobec
decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania własnego
stanowiska i do zakwestionowania jej.
W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy się skontaktować z
inspektorem danych osobowych lub agentem. Kontakt z inspektorem 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, 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, inne podmioty – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub oceny
zgłoszonego roszczenia, 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 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
Warta zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.:
zewnętrznych, tj.: inne zakłady
inne zakłady ubezpieczeń – w zakresie zgłoszonych
ubezpieczeń – w zakresie zgłoszonych
zdarzeń; placówki medyczne – w zakresie
zdarzeń; dostawcy usług assistance – w
informacji o stanie zdrowia, o ile została wyrażona
zakresie przebiegu i rezultatów
zgoda; dostawcy usług assistance – w zakresie
wykonanych usług oraz inne podmioty – przebiegu i rezultatów wykonanych usług; oraz
w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, inne podmioty – w zakresie niezbędnym do oceny
wykonania umowy lub oceny
ryzyka, wykonania umowy lub oceny zgłoszonego
zgłoszonego roszczenia.
roszczenia.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, jak również może wynikać z przepisów
prawa – brak podania tych danych może uniemożliwić zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie
danych do celów marketingowych jest dobrowolne.
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KLAUZULA INFORMACYJNA EUROINS
1. Administratorem danych osobowych jest EUROINS JSC 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@euroins.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@euroins.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 z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
2. 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 zgoda każdej osoby w zakresie swoich danych, pod warunkiem, że
ta zgoda została udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane
w tym celu,
4) dochodzenia i obsługi roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia – podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość
144

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.
3. 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.
4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych
jest zgoda, każda osoba ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane
w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody,
każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do
otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Każda osoba może przesłać
swoje dane innemu administratorowi danych. Każdej osobie przysługuje również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w zakresie swoich danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych
lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są w ust.1.
5. 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 zgodniez poleceniami administratora.
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6. 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.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje dotyczące każdej osoby
w zakresie jej danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu
człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą
podejmowane na podstawie danych, między innymi dotyczących daty urodzenia, liczby szkód,
informacji dotyczących samochodu. Decyzje będą oparte o automatyczną ocenę ryzyka
ubezpieczeniowego w związku z zawartą 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, każdej osobie przysługuje prawo do
zakwestionowania tej decyzji w zakresie swoich danych, do wyrażenia własnego stanowiska
lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez
człowieka).
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KLAUZULA INFORMACYJNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH TUW, AGRO TUW

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach
i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW” (dalej TUW „TUW”) z siedzibą w Warszawie – ul. H. Raabego 13, 02793 Warszawa.
Dane Inspektora Ochrony Danych
Anna Pogorzelska
e-mail: iod@tuw.pl
Kontakt z administratorem danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@tuw.pl lub pisemnie na wskazany
powyżej adres naszej siedziby.
W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
•

w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. c 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), zwanego dalej „RODO” tj. w związku
z obowiązkiem prawnym ciążącym na TUW „TUW”

•

w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO tj. w związku z obowiązkiem wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy

•

w celu likwidacji szkód na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO tj. w związku z
obowiązkiem prawnym ciążącym na TUW „TUW
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•

w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia, gdzie
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu TUW „TUW” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

•

podejmowania

czynności

w

związku

z

przeciwdziałaniem

przestępstwom

ubezpieczeniowym
•

marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych TUW „TUW”, w tym w celach
analitycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu
TUW ”TUW”

•

w celach archiwalnych, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TUW „TUW” wynikającego z
przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

•

w celach rekrutacyjnych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. art. 221
ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018
r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369) Państwa dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO tj. przepisów prawa, natomiast
inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. na
podstawie Państwa zgody

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne zakłady ubezpieczeń i zakłady
reasekuracji oraz organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu
określonym w przepisach szczególnych (KNF, UFG itd.). Ponadto dane mogą być
przekazywane instytucjom finansowym uczestniczącym w obsłudze płatności, podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. operatorowi usług assistance,
dostawcom usług IT, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora.
Czas przechowywania Państwa danych
Podane przeze Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia
roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Czas ten będzie się różnił w zależności od zawartej umowy ubezpieczenia. Przykładowo
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w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego okres przechowywania
danych osobowych może wynosić nawet do 20 lat od zakończenia umowy a w przypadku
umowy ubezpieczenia mienia 6 lat od zakończenia umowy.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, dane osobowe
będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
Prawo do usunięcia danych – prawo do usunięcia danych, czyli prawo do bycia zapomnianym,
zostało uregulowane m.in. w art. 17 RODO. Zgodnie z ww. artykułem osoba, której dane są
przetwarzane, ma prawo do zgłoszenia administratorowi danych żądania ich bezzwłocznego
usunięcia. Administrator danych w takiej sytuacji powinien usunąć dane bez zbędnej zwłoki,
jednakże spełniony musi zostać jeden ze wskazanych w tym artykule warunków np.: dane
osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane (…). W związku
z powyższym istnieją sytuacje, w których administrator nie może bezzwłocznie spełnić żądania
klienta o usunięcie danych. Na przykład:
a) TUW „TUW” jako administrator danych nie będzie mógł usunąć danych osobowych klienta,
jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędnie np. do celów dochodzenia roszczeń
i obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy ubezpieczenia. W przypadku wygaśnięcia
umowy, zakład nie może usunąć danych na żądanie klienta, ponieważ roszczenia z umowy
ubezpieczenia przedawniają się z w okresach określonych w przepisach prawa.
Co to oznacza w praktyce? Jeżeli klient po wykonaniu umowy zwróci się do TUW „TUW”
o natychmiastowe usunięcie jego danych, otrzyma odpowiedź, że dane te zostaną usunięte
z systemów dopiero po ustaniu celu ich przetwarzania.
b) W niektórych przypadkach np. w umowie ubezpieczenia OC komunikacyjnym okres
przechowywania danych osobowych może wynosić nawet do 21 lat.
W innych rodzajach ubezpieczeń mogą zostać zastosowane przez TUW „TUW” inne terminy
na usunięcie danych osobowych klienta po zakończeniu umowy ubezpieczenia. Są to przepisy
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prawa, które nakazują TUW „TUW” ubezpieczeń przechowywać dokumentację (np. prawo
podatkowe, przepisy o rachunkowości, etc.). W związku z powyższym pomimo uprawnień
klienta wynikających z np. art. 17 RODO do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
zakład ubezpieczeń może nie zrealizować wniosku o usunięcie danych, podając jednocześnie
klientowi uzasadnienie takiej decyzji.
Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe
W zależności od rodzaju ubezpieczenia TUW „TUW” pozyskuje bezpośrednio od klienta
informacje konieczne do zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym do przeprowadzenia oceny
ryzyka i obliczenia składki ubezpieczeniowej, ale też pozyskuje informacje mające wpływ na
ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej, odszkodowania bądź świadczenia z innych
źródeł. Oto kilka przykładów:
Informacje z UFG
W związku z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia OC komunikacyjnych, lub
umowy ubezpieczenia casco pojazdu od uszkodzeń lub kradzieży, zakład ubezpieczeń ma
obowiązek przekazać informacje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
Zakład ubezpieczeń uprawniony jest również pobierać informacje z UFG dotyczące historii
szkodowej odnoszącej się do pojazdu jak i jego posiadacza.
Informacja z CEP
Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym TUW „TUW” ma obowiązek przekazywać do
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) informacje o umowie ubezpieczenia OC
komunikacyjnym oraz o szkodzie istotnej na pojeździe.
W myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym TUW „TUW” może otrzymać dane zgromadzone
w ewidencji, o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań zakładu ubezpieczeń.
Informacje z ZOZ
Zgodnie z art. 38 ust 1 UDUR zakład ubezpieczeń, za zgodą klienta, może zwrócić się do
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielały klientowi świadczeń
zdrowotnych z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczących jego zdrowia, gdy jest to
niezbędne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia prawa klienta do świadczenia oraz
wysokości tego świadczenia, a także do weryfikacji podanych przez klienta informacji o stanie
zdrowia.
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Informacje z NFZ
Zgodnie z art. 38 ust.6 UDUR zakład ubezpieczeń, za zgodą klienta, może uzyskać od
Narodowego Funduszu Zdrowia dane o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy
udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym
klienta

będącym

podstawą

ustalenia

odpowiedzialności

zakładu

oraz

wysokości

odszkodowania lub świadczenia.
Informacje od innych zakładów ubezpieczeń
Zgodnie z art. 39 UDUR zakład ubezpieczeń może pozyskać informacje od innego zakładu
ubezpieczeń w zakresie potrzebnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji
podanych przez klienta danych, a także w zakresie potrzebnym do ustalenia prawa klienta do
świadczenia i wysokości tego świadczenia.
Obowiązek podania danych osobowych
TUW „TUW” ma prawo przetwarzać dane osobowe klienta, które są niezbędne do zawarcia
i wykonania umowy ubezpieczenia. Dane powinny być gromadzone, wykorzystywane
i przechowywane tylko w takim zakresie, w jakim są niezbędne (konieczne) do realizacji tych
celów.
W celu przygotowania oferty i zawarcia umowy ubezpieczenia podstawowy zakres danych to
dane osobowe identyfikujące klienta, m.in. imię, nazwisko, PESEL lub inny numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość, dane kontaktowe (adres), dane ułatwiające kontakt (telefon i/lub
adres e-mail).
Dodatkowo w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego TUW „TUW” ma prawo przetwarzać
inne dane dotyczące klienta, ich zakres jest różny w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Dane,
o jakie może zapytać TUW „TUW” w procesie ofertowania i zawarcia umowy mogą dotyczyć
np. okresu posiadanych uprawnień do kierowania pojazdem, wieku czy charakteru
wykonywanej pracy lub dotyczyć zdrowia.
Prawo do wniesienia skargi
Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane
kontaktowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdą Państwo na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Danych osobowych https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
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KLAUZULA INFORMACYJNA BALCIA INSURANCE SE
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
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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
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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.
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Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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KLAUZULA INFORMACYJNA BEESAFE SP. Z O. O.
Administrator danych osobowych: Beesafe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres:. Aleje
Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa), (dalej jako „Administrator”).
Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem można skontaktować się poprzez
adres email kontakt@beesafe.pl telefonicznie pod numerem 500 96 56 26 lub pisemnie na adres
Administratora (tj. Warszawa, 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@beesafe.pl lub pisemnie na adres
Administratora (tj. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa)
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane mogą być
przetwarzane w celu i na podstawie:
Cel przetwarzania danych osobowych
przetwarzanie danych osobowych przez
Beesafe w celu oferowania produktów i
usług Towarzystw Ubezpieczeniowych z
Grupy Vienna Insurance Group
podejmowanie decyzji opartych wyłącznie o
zautomatyzowane przetwarzanie, w tym
poprzez profilowanie, we własnych celach
marketingowych oraz w celu przedstawienia
odpowiedniej oferty
przekazanie informacji handlowo –
marketingowych w formie wiadomości
elektronicznych lub poprzez połączenie
głosowe
własne cele marketingowe Administratora, w
tym cele analityczne i poprzez profilowanie

Podstawa prawna przetwarzania
zgoda na przetwarzanie danych

zgoda na przetwarzanie danych

zgoda na przetwarzanie danych

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.

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu
odwołania zgód wyrażonych Beesafe Sp. z o.o. lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator, przestanie
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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.
Odbiorcy danych: Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT,
podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom świadczącym usługi
personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku – 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: 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 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, 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 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.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
(TRASTI)

ZAVAROVALNICA

TRIGLAV

D.D

Informujmy, że administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Zavarovalnica Triglav
d.d.z z siedzibą w Ljubljanie pod adresem: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, Słowenia,
wpisana do Słoweńskiego Rejestru Sądowego pod numerem 5063345000, wykonującą na
terenie Polski działalność ubezpieczeniową.
Z administratorem możesz skontaktować się dzwoniąc na nr +48 22 250 93 73, lub pisząc na
adres e-mail kontakt@trasti.pl lub listownie na adres: Trasti Skr. Envelo 206, 00-935
Warszawa.
Dane

kontaktowe

bezpośrednio

do

inspektora

ochrony

danych

osobowych

to:

iod@hpigma.com, 22 250 93 73 Twoje dane przetwarzamy w celu zawierania i wykonywania
umów ubezpieczenia, a także w celu marketingu produktów ubezpieczeniowych
administratora.
W ramach prowadzonej przez administratora działalności ubezpieczeniowej dane osobowe
mogą być przekazywane do odbiorców danych: innych zakładów ubezpieczeń, zakładów
reasekuracji, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, centralnej ewidencji pojazdów oraz innych podmiotów upoważnionych do
otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
Twoje dane będą przechowywane przez okres przedawnienia oraz wymagany prawem okres
przechowywania dokumentacji ubezpieczeniowej, które każdorazowo określają przepisy prawa
(aktualnie maksymalny okres przechowywania to okres przedawnienia szkód z OC,
który wynosi 20 lat).
Przysługują Ci następujące prawa:
•

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

•

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego w celu marketingu
produktów ubezpieczeniowych administratora;
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•

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

Podanie danych osobowych administratorowi nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest
wymagane przez administratora jako niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.
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