Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej RODO)

Informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Bożena Stumpf,
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
UbezpieczeniaPolska.pl Multiagencja Bożena Stumpf
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stefana Jaracza 73E, 50-305 Wrocław,
NIP: 8971379466, REGON: 021087565
adres e-mail biuro@ubezpieczeniapolska.pl , tel. 71/781 80 80

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w przez Administratora w następujących celach:










Wykonania czynności związanych z zakresem świadczonych usług, a w szczególności w
celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy
ubezpieczenia oraz podjęciem przez Administratora działań na Pani/Pana żądanie,
przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym
zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przy czym Pani/Pana dane przechowywane będą
przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do
ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi
roszczeniami;
Promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora w trakcie
obowiązywania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym
zakresie jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, a dane przechowywane będą przez
Administratora do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
Promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu,
wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, dane przechowywane będą
przez Administratora do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
Ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi
roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest
art. 6 ust. 1 lit f RODO, dane przechowywane będą przez Administratora do momentu
przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;
Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z
prowadzeniem działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz w związku z
realizacją umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie
jest art. 6 ust. 1 lit c RODO, dane przechowywane będą przez Administratora do czasu
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę
tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:
 Podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
(Komisja Nadzoru Finansowego),
 Podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu
Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
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4.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.
W zakresie w jakim podstawą prawną 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 prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
zgoda, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania
umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do
przenoszenia danych, tj. prawo 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 zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu
działalności prowadzonej przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby
promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora i w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem.

6. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem
zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków
Administratora związanych z wykonaniem czynności agenta ubezpieczeniowego; w przypadku
niepodania danych osobowych Administrator zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.
W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych
osobowych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje, w przypadku danych osobowych pozyskanych w inny
sposób niż od osoby, której dane dotyczą:
9. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe,
dane kontaktowe, dane biometryczne, dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego
pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np.
baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego
Rejestru Sądowego)

________________________________________
Miejscowość, data i czytelny podpis osoby informowanej

Rozdzielnik 2 egz. w oryginale:
1 x oryginał dokumentacja – ochrona danych osobowych
1 x oryginał osoba wobec której spełniany jest obowiązek informacyjny
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż wyrażenie poniższej zgody jest całkowicie
dobrowolne i że zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
Administrator:
UbezpieczeniaPolska.pl Multiagencja Bożena Stumpf
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stefana Jaracza 73E, 50-305
Wrocław
wyrażam zgodę
[ ]
nie wyrażam zgody [ ]

na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych przez Administratora

wyrażam zgodę
[ ]
nie wyrażam zgody [ ]

na używanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu
bezpośredniego, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.

wyrażam zgodę
[ ]
nie wyrażam zgody [ ]

na przesyłanie przez Administratora za pomocą środków
komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej,
zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

________________________________________
Miejscowość, data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Rozdzielnik 2 egz. w oryginale:
1 x oryginał dokumentacja – ochrona danych osobowych
1 x oryginał osoba składająca oświadczenie
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