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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 podStawa prawna przetwarzania

ocena ryzyka ubezpieczeniowego i wykonania umowy ubezpieczenia

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);

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

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

własne cele marketingowe Administratora, w  tym 
cele analityczne i  poprzez profilowanie, w  trakcie 
obowiązywania umowy ubezpieczenia

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. 

własne cele marketingowe Administratora, w  tym poprzez 
profilowanie, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia

zgoda na przetwarzanie danych

własne cele marketingowe w oparciu o  zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, w  tym profilowanie

Zgoda na przetwarzanie danych

likwidacja szkody z  umowy ubezpieczenia

niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze; 
niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń (w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych).

dochodzenie roszczeń związanych z  umową ubezpieczenia 
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora w postaci 
możliwości dochodzenia przez niego roszczeń

podejmowanie czynności w  związku z przeciwdziałaniem 
przestępstwom ubezpieczeniowym

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora w postaci możliwości przeciwdziałaniu 
i  ściganiu przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń

reasekuracja ryzyk

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora w postaci ograniczenia 
negatywnego wpływu ryzyka 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
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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.
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. 

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.



Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 196.580.900 zł. www.ergohestia.pl

1.  Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się 
z administratorem danych osobowych:

 1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
 2) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55.
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 w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.
3.  Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia, 

a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu jej wykonania, reasekuracji i koasekuracji ryzyk, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji, marketingu 
bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych, prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych oraz 
dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

4.  W celu ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej stosowane jest profilowanie:
 1)  decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku 

ubezpieczeń komunikacyjnych, również na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego; 
 2)  w przypadku zawarcia umowy na odległość, decyzje będą podejmowane automatycznie (bez udziału człowieka) na podstawie danych zebranych 

w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego; 
 3)  w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje będą podejmowane automatycznie na podstawie danych zebranych podczas zawarcia 

i wykonania poprzedniej umowy ubezpieczenia.
    Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w historii ubezpieczenia, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka 

ubezpieczeniowa może być wyższa;
 4)  pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody, przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego mogą zostać uwzględnione dane uzyskane za pośrednictwem Biura 

Informacji Kredytowej oraz Krajowego Rejestru Długów.
  W przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych profilowanie będzie stosowane w celu 

opracowania profilu marketingowego i dopasowania indywidualnej oferty.
5.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:
 1)  w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji i koasekuracji ryzyk jest niezbędność do zawarcia 

i wykonania umowy ubezpieczenia; 
 2)  w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia jest 

prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych;
 3)  w celu rozpatrywania zgłoszonych reklamacji oraz w celu przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym są ciążące na administratorze danych 

osobowych obowiązki wynikające z przepisów prawa;
 4)  w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, będzie ona podstawa prawną przetwarzania.
6.  Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii, zakładom reasekuracji, innym zakładom 

ubezpieczeń na potrzeby koasekuracji oraz innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty 
przetwarzające dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii uważa się przede wszystkim: dostawców usług informatycznych, podmioty przetwarzające 
dane w celu windykacji należności, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, podmioty świadczące usługi w ramach pomocy Assistance, podmioty 
przeprowadzające postępowanie likwidacyjne, bądź biorące w nim udział, oraz pośredników ubezpieczeniowych. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody 
dane osobowe mogą być przekazane innym zakładom ubezpieczeń w celu marketingu bezpośredniego ich produktów i usług.

7.  ERGO Hestia przekaże dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeżeli okaże się to niezbędne 
do wykonania zawartej umowy ubezpieczenia. ERGO Hestia zapewni odpowiednie zabezpieczenie tych danych. Osoba, której dane dotyczą, może żądać 
wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania miejsca ich udostępnienia. W tej sprawie należy się skontaktować z administratorem danych osobowych 
lub z Inspektorem Ochrony Danych.

8. 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 ich 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 podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska lub żądania 

interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.
9.  W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 8 należy skontaktować się z administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
10.  W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy 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, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe 
będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie 
danych w tym celu.

11.  Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. 
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych



KLAUZULA  
INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą prze-
twarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Reasekuracji Allianz Polska S.A. (Administratora), z sie-
dzibą 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, w szczególności obowiązku przechowywania 
dokumentów księgowych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych 
(IOD), z którym można kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobo-
wych oraz korzystania z praw związanych z przetwa-
rzaniem danych osobowych pod adresem pocztowym 
siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres 
e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz kontak-
towy dostępny na stronie internetowej  
www.allianz.pl.

Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane 
w celu wykonania umowy ubezpieczenia, marketingu 
bezpośredniego własnych produktów i usług, anali-
tycznym i statystycznym, w tym profilowania, gdzie 
możliwość dokonywania analiz i statystyk jest prawnie 
uzasadnionym interesem Administratora, w celu wypeł-
niania przez Administratora obowiązków wynikających 
z przepisów prawa i umów międzynarodowych, prze-
ciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym, co 
jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora i 
wymaga przetwarzania danych, oraz w celu 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 wzglę-
du 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 zabez-
pieczenia w celu zapewnienia właściwego stopnia 
ochrony Pani/Pana danych. Należą do nich w szczegól-
ności standardowe klauzule umowne zatwierdzone 
przez Komisję Europejską oraz wiążące reguły korpo-
racyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru. 
Powyższe środki służą realizacji Pani/Pana praw doty-
czących danych osobowych oraz zapewnieniu skutecz-
nej ochrony prawnej. Administrator na Pani/Pana wnio-
sek udostępni kopię tych zabezpieczeń.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o ile jest to 
zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. innym zakła-
dom ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi 
prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy 
Allianz. Podmioty z grupy Allianz oznacza Allianz SE z 
siedzibą w Monachium oraz grupę podmiotów kontro-
lowanych 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 oso-
bowe na zlecenie Administratora, m.in.: agentom ubez-
pieczeniowym, warsztatom naprawczym, podmiotom 
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, 
centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usłu-
gi pocztowe, dostawcom usług IT, przy czym takie pod-
mioty przetwarzają dane na podstawie umów zawar-
tych 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 sprzeci-
wu wobec przetwarzania danych osobowych w zakre-
sie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobo-
wych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, wycofania zgody w zakresie, w jakim pod-
stawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, 
oraz przenoszenia danych osobowych tj. do otrzyma-
nia od Administratora informacji o przetwarzanych da-
nych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszy-
nowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są prze-
twarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy 
ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane 
dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu admi-
nistratorowi 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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O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW TOWARZYSTWA 
UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A. I  TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ 
ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.

Klauzula informacyjna Towarzystwo Ubezpieczeń 
Allianz Życie Polska S.A. 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą prze-
twarzane 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 przechowywa-
ne do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności 
obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych 
(IOD), z którym można kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobo-
wych oraz korzystania z praw związanych z przetwa-
rzaniem danych osobowych pod adresem pocztowym 
siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres 
e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz kontak-
towy dostępny na stronie internetowej  
www.allianz.pl.

Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane 
w celu wykonania umowy ubezpieczenia, marketingu 
bezpośredniego własnych produktów i usług, anali-
tycznym i statystycznym, w tym profilowania, gdzie 
możliwość dokonywania analiz i statystyk jest prawnie 
uzasadnionym interesem Administratora, w celu wypeł-
niania przez Administratora obowiązków wynikających 
z przepisów prawa i umów międzynarodowych, prze-
ciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym, co 
jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora i 
wymaga przetwarzania danych, oraz w celu 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 wzglę-
du 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 zabez-
pieczenia w celu zapewnienia właściwego stopnia 
ochrony Pani/Pana danych. Należą do nich w szczegól-
ności standardowe klauzule umowne zatwierdzone 
przez Komisję Europejską oraz wiążące reguły korpo-
racyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru. 
Powyższe środki służą realizacji Pani/Pana praw doty-
czących danych osobowych oraz zapewnieniu skutecz-
nej ochrony prawnej. Administrator na Pani/Pana wnio-
sek udostępni kopię tych zabezpieczeń.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o ile jest to 
zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. innym zakła-
dom ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi 
prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy 
Allianz. Podmioty z grupy Allianz oznacza Allianz SE z 
siedzibą w Monachium oraz grupę podmiotów kontro-
lowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Allianz SE 
z siedzibą w Monachium, tj. m.in. Towarzystwo 
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 sie-
dziby 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, pod-
miotom przetwarzającym dane w celu windykacji 

należności, centrom telefonicznym, podmiotom świad-
czącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, przy 
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgod-
nie z poleceniami Administratora. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści 
swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania danych osobowych w zakre-
sie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobo-
wych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, wycofania zgody w zakresie, w jakim pod-
stawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, 
oraz przenoszenia danych osobowych tj. do otrzyma-
nia od Administratora informacji o przetwarzanych da-
nych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszy-
nowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są prze-
twarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy 
ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane 
dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu admi-
nistratorowi 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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INFORMACJE NA TEMAT CELÓW I ZASAD PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOBYCH PRZEZ UBEZPIECZYCIELA

Realizując obowiązki informacyjne nałożone na Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce 
z siedzibą w Warszawie,  Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa  (dalej łącznie: „Ubez-
pieczyciel” lub „Administrator danych”) przez 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 (dalej: „Rozporządzenie), przekazujemy Państwu dokument, dzięki któremu dowiedzą się Państwo 
jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, które zostały nam już powierzone w ramach świadczenia na 
Państwa rzecz ochrony ubezpieczeniowej, realizacji zgłoszonego roszczenia lub analizy złożonego wnio-
sku ubezpieczeniowego, jak również jak będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w przypadku:

1. zawarcia z nami umowy ubezpieczenia,
2. przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego, która została zawarta na Państwa rachunek 

przez ubezpieczającego,
3. zgłoszenia do nas roszczenia lub
4. w innym przypadku, kiedy będą chcieli nam Państwo przekazać swoje dane osobowe (np. podczas 

rozmowy telefonicznej). 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak mogą się Państwo z nim skontaktować?

• Administratorem danych osobowych jest odpowiednio: Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział 
w Polsce z siedzibą w Warszawie,  Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa lub Towarzystwo Ubezpie-
czeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa. 

• Informację, który z wyżej wskazanych podmiotów jest lub będzie administratorem Państwa danych 
znajdą Państwo w treści odpowiednich warunków ubezpieczenia. 

• Administrator danych osobowych zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystkie dane dotyczące 
świadczonej na Państwa rzecz ochrony ubezpieczeniowej, z wyłączeniem podmiotów wskazanych 
przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. 
Dz. U. 2017 r., poz. 1170 z późn. zm.).

• W związku z korzystaniem z tego samego systemu informatycznego, Cardif Assurances Risques Divers 
S.A. Oddział w Polsce S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., będą współadmi-
nistrować Państwa dane osobowe, z zastrzeżeniem, że nie będzie to sprzeczne z zakresem i celem 
przetwarzania danych osobowych określonych odpowiednio w treści Wnioskopolisy, Deklaracji przy-
stąpienia do ubezpieczenia, lub innych dokumentach (np. w treści Formularza zgłoszenia roszczenia).

• Z Administratorem danych można się skontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwa-
rzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem:

                                        
                                                   

Inspektor Ochrony Danych 
Cardif Polska S.A. Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

 pod adresem email: 
iod@cardif.pl

Inspektor Ochrony Danych
Cardif Assurances Risques 
Divers S.A. Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
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Jaki jest zakres danych osobowych przetwarzanych przez Ubezpieczyciela? 

• Zakres danych osobowych, każdorazowo jest wskazany we Wnioskopolisie (w przypadku indywidu-
alnych umów ubezpieczenia), Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia (w przypadku przystąpienia 
do umowy ubezpieczenia grupowego, zawieranej na Państwa rachunek przez ubezpieczającego z 
Ubezpieczycielem), Formularzu zgłoszenia roszczenia, Kwestionariuszu medycznym (dokument, który 
może wykorzystywać Towarzystwo Ubezpieczyciel na Życie Cardif Polska S.A. przy ocenie ryzyka) lub 
innych wzorach dokumentów, z których korzysta Ubezpieczyciel.

• Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować np. Państwa imię i nazwisko, dane kon-
taktowe (np. adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu), numer PESEL, dane dotyczące rosz-
czeń ubezpieczeniowych, dane pochodzące z Państwa kontaktów z nami (np. rozmowy telefoniczne) 
lub inne dane, które będą dla nas niezbędne dla realizacji na Państwa rzecz ochrony ubezpieczenio-
wej lub realizacji innych celów wskazanych poniżej.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych i czy muszą Państwo nam je podawać?

• Na podstawie zgody, którą od Państwa uzyskamy, będziemy przetwarzać dane osobowe w następu-
jących celach:

 ̶ w celu świadczenia na Państwa rzecz ochrony ubezpieczeniowej na podstawie złożonej przez Pań-
stwa Wnioskopolisy lub Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, w tym w celu dokonania oceny 
ryzyka ubezpieczeniowego, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich posiadania 
do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, jak również przystąpienia do umowy ubezpieczenia 
grupowego (w przypadku Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. również zgoda na 
przetwarzanie danych o stanie zdrowia) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia) 
oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej);

 ̶ w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, w szczególności: w celu 
marketingu bezpośredniego produktów własnych odpowiednio Cardif Assurances Risques Divers 
S.A. Oddział w Polsce lub Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., zmniejszenia ryzyka 
ubezpieczeniowego (reasekuracja) oraz profilowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)  Rozpo-
rządzenia). Profilowanie będzie dotyczyło określenia preferencji lub potrzeb w zakresie oferowanych 
przez Ubezpieczyciela  produktów ubezpieczeniowych;

 ̶ w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,w szczególności: wypeł-
nienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych  (podstawa prawna: art. 6 ust. 
1 lit. c) Rozporządzenia).

 ̶ w odniesieniu do Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., Państwa dane osobowe 
będą przetwarzane również w celu wypełnienia przez administratora danych obowiązków związa-
nych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa prawna: art. 6 
ust. 1 lit. c) Rozporządzenia).

 ̶ w przypadku ubezpieczeń z funduszem kapitałowym - w celu realizacji obowiązku prawnego ciążą-
cego na Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. – jako administratorze danych, zwią-
zanego z wypełnianiem obowiązków dotyczących raportowania FATCA/CRS (art. 6 ust. 1 lit. c) Roz-
porządzenia*)

• Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia 
ochrony ubezpieczeniowej.  

• Będziemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych, pod warunkiem 
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wyrażenia przez Państwa takiej zgody. Prosimy pamiętać, że zgoda marketingowa nie jest obowiązkowa.
• Na potrzeby realizacji celu marketingowego podanie przez Państwa danych osobowych jest dobro-

wolne i nie wpływa na możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Jakie mają Państwa prawa w związku z powierzeniem Ubezpieczycielowi swoich danych osobowych?

• Prawo dostępu – służy Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych 
• przetwarzanie tych danych w celach innych niż cele prawnie usprawiedliwione lub statutowe Ubez-

pieczyciela albo osób trzecich, którym są przekazywane te dane – wymaga Państwa uprzedniej zgody. 
• Prawo do sprostowania: jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są niedokładne lub nie-

pełne, mogą Państwo sobie zażyczyć, aby te dane osobowe zostały odpowiednio zmodyfikowane.
• Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - 
• W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych 

lub ograniczyć ich przetwarzanie, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z pra-
wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

• Prawo do sprzeciwu - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, przysługuje Państwu prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w szczególności przysługuje Państwu prawo sprze-
ciwu wobec przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora da-
nych oraz profilowania. 

• Prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu 
realizacji ochrony ubezpieczeniowej, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobo-
wych, tj. do otrzymania od Administratora danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te na podstawie wyrażonej przeze Państwa 
zgody, mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych osobowych.

• Prawo do złożenia skargi - w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Pań-
stwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

• Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia oraz umowy ubezpieczenia grupowego, 
mogą Państwo wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawnio-
nego z Umowy ubezpieczenia albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubez-
pieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

• Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Ubezpieczyciela, jego pracowników  i współpracow-
ników, zakłady reasekuracji oraz podmioty wykonujące w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynno-
ści agencyjne, z zastrzeżeniem, że przetwarzanie tych danych odbywać się będzie w zakresie i celu 
niezbędnym do realizacji, na Państwa wniosek, ochrony ubezpieczeniowej lub w celu realizacji innej, 
odrębnej zgody, którą Państwo wyrażą np. na przetwarzanie danych osobowych przez Ubezpieczycie-
la w celach marketingowych.

• Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Ubezpieczyciela podmiotom przetwarzającym 
dane osobowe na jego zlecenie np. dostawcom usług IT lub firmom archiwizującym, z zastrzeżeniem, 
że takie przetwarzanie odbywać się będzie każdorazowo na podstawie umowy zawartej z Ubezpieczy-
cielem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
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Jak długo Ubezpieczyciel może przetwarzać Państwa dane osobowe?

• Powierzone przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów, dla których zgoda została udzielona tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczo-
nej przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej lub do momentu wygaśnięcia obowiązku prze-
chowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania 
dokumentów księgowych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

• W przypadku międzynarodowego przekazania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), 
jeżeli Komisja Europejska uznała, że kraj docelowy nienależący do EOG zapewnia odpowiedni poziom 
ochrony danych, Państwa dane osobowe zostaną przekazane na tej podstawie. W sytuacji tego rodza-
ju szczególne upoważnienie nie jest potrzebne. 

• W przypadku przekazywania danych do krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego, którego poziom ochrony nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, będziemy 
się opierać na odstępstwie mającym zastosowanie w danej sytuacji (np. jeżeli przekazanie danych 
jest niezbędne w celu realizacji naszej z Państwem umowy lub w przypadku dokonywania płatności 
międzynarodowej), lub zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe 
klauzule umowne ochrony danych osobowych,zatwierdzone przez Komisję Europejską.
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(„WARTA”).Zadministratoremmożnasiękontaktowaćpisemniepodpodanymadresemsiedzibylubwsposóbwskazanynastroniewww.warta.pl.

ZAKRES I ŹRÓDŁO 
DANYCH

WARTAuzyskałaPani/PanadaneosoboweodUbezpieczającegowzwiązkuzezłożonym
przezniegownioskiemosporządzenieofertyubezpieczenialubwzwiązkuzzawarciem
umowyubezpieczenia.

CEL, PODSTAWA 
PRAWNA I OKRES 
PRZETWARZANIA 
DANYCH

Pani/PanadaneosobowebędąprzetwarzaneprzezWARTĘwcelu:
1) ocenyryzykaubezpieczeniowego,wyliczeniaskładkiubezpieczeniowejorazobsługiiwykonaniaumowyubezpieczenianapodstawieprzepisówodziałalnościubezpieczeniowej

ireasekuracyjnej,doczasuupływuokresówprzedawnieniaroszczeń.WtymceluWARTAstosujeprocesyopartenazautomatyzowanympodejmowaniudecyzji,wtymprofilowaniu,
którewiążąsięzocenąinformacjiprzetwarzanychnaPani/Panatematprzezsysteminformatyczny(bezwpływuczłowieka)izzaszeregowaniemPani/Panadookreślonejgrupy,
wceluwyliczeniawysokościskładkiubezpieczeniowej.Podstawąprofilowaniabędądanezawartewewnioskuozawarcieumowyubezpieczeniaorazdanezebranenapodstawie
innychumówubezpieczeniazawartychprzezPanią/PanazWARTĄ,jakrównieżdanedotyczącehistoriiszkodowości.Konsekwencjątakiegoprzetwarzaniabędzieautomatyczna
decyzjadotyczącawysokościskładkilubinnychwarunkówumowyubezpieczenia.MaPani/Panprawodozakwestionowaniatakiejdecyzji,dowyrażeniawłasnegostanowiska
lubdopodjęciadecyzjiprzezpracownika;

2) zapobieganiaiwykrywaniaprzestępczości–napodstawieprzepisówodziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnejprzez5lat,awprzypadkuprzedsiębiorcówprzez10lat
odzawarciaumowyubezpieczenia;

3) reasekuracjiryzyka–napodstawieprawnieuzasadnionychinteresówrealizowanychprzezWARTĘ,tj.zmniejszeniaryzykaubezpieczeniowegozwiązanegozzawartąumową,
doczasuupływuokresówprzedawnieniaroszczeńdlaobsługiiwykonaniaumowyubezpieczenia;

4) windykacjiidochodzeniaroszczeńorazobronyprawWARTYwpostępowaniachprzedsądamiiorganamipaństwowymi–napodstawieprawnieuzasadnionegointeresuWARTY,
tj.możliwościdochodzeniaroszczeńlubobronyprzedroszczeniami,doczasuupływuterminówprzedawnieniaroszczeńprzysługującychWARCIEbądźprzedawnieniakaralności
czynupopełnionegonaszkodęWARTY;

5) marketinguwłasnychproduktówlubusługWARTY,wtymprofilowaniawceluokreśleniapreferencji lubpotrzebwzakresieproduktówubezpieczeniowychifinansowychoraz
wceluprzedstawieniaodpowiedniejoferty,napodstawieprawnieuzasadnionegointeresurealizowanegoprzezWARTĘ,tj.promowaniawłasnychproduktówlubusługWARTY,
doczasuwyrażeniaprzezPanią/Panasprzeciwuwobecprzetwarzaniadanychosobowychwtymcelu;

6) dochodzeniaroszczeńregresowychprzezWARTĘ(wprzypadkuwypłatyprzezWARTĘodszkodowaniazaszkodęwyrządzonąprzezosobętrzecią)–napodstawieprzepisów
kodeksucywilnego,przezokresprzedawnieniaroszczeńprzysługującychPani/Panuwzględemosobytrzeciejodpowiedzialnejzaszkodę;

7) likwidacji szkody (o ile zostanie zgłoszona),w tymobsługi zgłoszenia,wydania decyzji ubezpieczeniowej iwypłaty odszkodowania lub innego świadczenia – napodstawie
umowy,przepisówodziałalnościubezpieczeniowej i reasekuracyjnejorazprzepisówkodeksucywilnego,domomentuwydaniaprzezWARTĘdecyzjiwprzedmiociewypłaty
odszkodowanialubinnegoświadczenia,atakżewcelurozpatrywaniareklamacji(oilezostaniezłożona)–napodstawieprzepisóworozpatrywaniureklamacji,apoupływie
tegookresuwcelacharchiwizacyjnychnawypadekzgłoszeniakolejnejszkodylubdodatkowychroszczeń–napodstawieprawnieuzasadnionychinteresówrealizowanychprzez
WARTĘ,tj.obronyprzedroszczeniami,przezokresprzedawnieniaprzysługującychPani/Panuroszczeń;

8) ustalaniarezerwtechniczno-ubezpieczeniowychdlacelówwypłacalnościirezerwtechniczno-ubezpieczeniowychdlacelówrachunkowości,wtymwcelachstatystycznych,na
podstawieprzepisówodziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej,przezokresobowiązywaniaumowy,przezokreslikwidacjiszkodywprzypadkuzgłoszeniaszkodylub
innegoroszczeniaorazprzezczastrwaniaewentualnychpostępowańsądowychzwiązanychzdochodzonymprzezPanią/Panaroszczeniem;

9) rachunkowym,napodstawieprzepisóworachunkowości,przezokreswskazanywtychprzepisach,przedłużonyookresdochodzeniaroszczeń;
10)ocenysatysfakcjizusługWARTY–napodstawieprawnieuzasadnionychinteresówrealizowanychprzezWARTĘ,tj.kontroliprzebieguipodnoszeniastandardówrealizowanych

usługnapodstawiezebranychprzezWARTĘopinii,przezokresobowiązywaniaumowyubezpieczeniaa takżewokresienastępującymporozpatrzeniuroszczeńowypłatę
odszkodowanialubświadczeniazgłoszonychdoWARTY;

11)rozpatrywaniawniosków,skarg i reklamacji innychniżzwiązanezprocesem likwidacji szkody–napodstawieprzepisówo rozpatrywaniu reklamacji, apo ich rozpatrzeniu,
wcelacharchiwizacyjnych,napodstawieprawnieuzasadnionychinteresówrealizowanychprzezWARTĘ,tj.kontroliprawidłowościprowadzeniatychpostępowań.

DO CZEGO 
PRZYSŁUGUJE PANI/
PANU PRAWO

PrzysługujePani/Panuprawodo:
1) dostępudo swoichdanych– czyli uzyskaniaodWARTYpotwierdzenia, czyprzetwarzane sąPani/Panadaneosobowe;uzyskania ich kopii oraz informacjim.in. o: celach

przetwarzania,kategoriachdanych,kategoriachodbiorcówdanych,planowanymokresieichprzechowywaniaiźródleichpozyskaniaprzezWARTĘ;
2) ichsprostowania–czylipoprawienialubuzupełnieniadotyczącychPani/Panadanychosobowych,któresąnieprawidłowelubniekompletne;
3) ichusunięcia–wprzypadkachwskazanychwart.17ogólnegorozporządzeniaoochroniedanych,wszczególnościwprzypadku,gdydaneosoboweniesąjużniezbędnedo

celów,wktórychzostałyzebrane,lubzłożonyzostałskutecznysprzeciwwobecprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowych(oileniezakłócatorealizacjiumowylubobowiązków
WARTYwynikającychzprzepisówprawa);

4) ograniczeniaprzetwarzania–czyli zaprzestaniaprzetwarzania,wszczególności,gdykwestionujePani/Panprawidłowośćdanychosobowych lubwnosi sprzeciwwobec ich
przetwarzania–naokrespozwalającyWARCIEzweryfikowaćzasadnośćżądania;

5) przenoszeniaswoichdanych–czylidouzyskaniaodWARTYwustrukturyzowanym,powszechnieużywanym formacienadającymsiędoodczytumaszynowegoPani/Pana
danychosobowych,którePani/Pandostarczył(a)WARCIEiktóreWARTAprzetwarzanapodstawiePani/PanazgodylubnapodstawiezawartejzPanią/Panemumowy.Ponadto
maPani/Panprawozażądać,abyWARTAprzesłałainnemuadministratorowiPani/Panadaneosobowe,oilejesttotechniczniemożliwe;

6) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanychprzezWARTĘ,w tymprofilowaniana tej podstawie, orazdowniesienia sprzeciwuwobecprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowychnapotrzebymarketingu
bezpośredniegoprzezWARTĘ;PomimosprzeciwuWARTAjestuprawnionawdalszymciąguprzetwarzaćtedaneosobowe,jeżeliwykażeistnienieważnych,prawnieuzasadnionych
podstawdoprzetwarzania,nadrzędnychwobecinteresów,prawiwolnościosoby,którejdanedotyczą,lubpodstawdoustalenia,dochodzenialubobronyroszczeń.PrzysługujePani/
PanuprawodowniesieniawdowolnymmomenciesprzeciwuwobecprzetwarzaniaPani/PanadanychosobowychnapotrzebymarketingubezpośredniegoprzezWARTĘ;

7) wniesieniaskargidoOrganuNadzoruwzakresiedanychosobowych(jestnimPrezesUrzęduOchronyDanychOsobowych).
Jeżeliwyraził(a)Pani/Panzgodęnaprzetwarzaniedanychosobowych,maPani/Panprawodocofnięciazgodywdowolnymmomencie.Cofnięciezgodypozostajebezwpływuna
zgodnośćzprawemprzetwarzania,któregodokonanonapodstawiezgodyprzedjejcofnięciem.
PrzysługujePani/PanuprawodouzyskaniainterwencjizestronypracownikaWARTYwobecdecyzjiopierającejsięnazautomatyzowanymprzetwarzaniu,dowyrażaniawłasnego
stanowiskaidozakwestionowaniatejdecyzjipoprzezkontaktzWARTĄprzezjejagenta,infolinięlubwysłaniewiadomościnaadrese-mail:IOD@warta.pl.

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH

Wcelucofnięciazgodylubskorzystaniazprzysługującychprawnależysięskontaktowaćzinspektoremochronydanychlubagentem.Kontaktzinspektoremjestmożliwydrogą
elektronicznąpoprzez: IOD@warta.pl lubdrogąpisemnąpodadresemsiedzibyWARTYpodanympowyżej.Dane inspektoradostępnesąnastronie internetowej:www.warta.pl
wzakładce„Kontakt”.Kontaktzagentemubezpieczeniowymjestmożliwyosobiścielubdrogątelefoniczną.

ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub
inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej – o ile została
udzielona w tym zakresie zgoda; organy administracji państwowej, o ile nie żądają
udostępnieniawzwiązkuztoczącymsiępostępowaniem,aobowiązekudostępnieniadanych
wynikazprzepisówprawa,dostawcyusługassistancebędącychprzedmiotemubezpieczenia.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub
inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny, Centralna Ewidencja Pojazdów, organy administracji państwowej,
o ilenieżądająudostępnieniawzwiązkuz toczącymsiępostępowaniem,aobowiązek
udostępnieniadanychwynikazprzepisówprawa,dostawcyusługassistancebędących
przedmiotemubezpieczenia.

PonadtoPani/PanadanemogąbyćprzekazywanepodmiotomprzetwarzającymdaneosobowenazlecenieWARTY,m.in.dostawcomusług ITmającymsiedzibęwPolsce lub
na obszarzeEOG, dostawcomusług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód,windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącymwsparcie prawne, rzeczoznawcom
majątkowym lub orzecznikom medycznym, agencjom marketingowym czy też agentom ubezpieczeniowym obsługującym umowę ubezpieczenia – przy czym takie podmioty
przetwarzajądanenapodstawieumowyzWARTĄiwyłączniezgodniezjejpoleceniami.

INNE ŹRÓDŁA 
POZYSKIWANIA 
DANYCH

WARTAzbieradaneodpodmiotówzewnętrznych, tj.:biur informacjigospodarczejoraz
biurinformacjikredytowej–wzakresieniezbędnymdoocenyryzykaubezpieczeniowego,
oilezostałaudzielonawtymzakresiezgoda;innychzakładówubezpieczeń–wzakresie
zgłoszonychzdarzeń;wprzypadkuprzedsiębiorców–zrejestrupodmiotówgospodarki
narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie
danych tamujawnionychwceluweryfikacji ichpoprawnościorazod innychpodmiotów
–w zakresieniezbędnymdooceny ryzyka,wykonaniaumowy luboceny zgłoszonego
roszczenia.

WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: od Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego – w zakresie historii szkodowości i weryfikacji danych
podmiotu; Centralnej Ewidencji Pojazdów – w zakresie danych pojazdu oraz danych
identyfikacyjnych i kontaktowych właścicieli pojazdu; innych zakładów ubezpieczeń
– w zakresie zgłoszonych zdarzeń; placówek medycznych – w zakresie informacji
ostaniezdrowia,oilezostaławyrażonazgoda;dostawcówusługassistance–wzakresie
przebiegu i rezultatów wykonanych usług; w przypadku przedsiębiorców – z rejestru
podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny Urząd
Statystycznywzakresiedanychtamujawnionychwceluweryfikacjiichpoprawnościoraz
odinnychpodmiotów–wzakresieniezbędnymdoocenyryzyka,wykonaniaumowylub
ocenyzgłoszonegoroszczenia.

OBOWIĄZEK 
PODANIA DANYCH

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, jak również może wynikać
z przepisów prawa – brak podania tych danych może uniemożliwić zawarcie umowy
ubezpieczenia.Podaniedanychdocelówmarketingowychjestdobrowolne.
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kodeksucywilnego,przezokresprzedawnieniaroszczeńprzysługującychPani/Panuwzględemosobytrzeciejodpowiedzialnejzaszkodę;

7) likwidacji szkody (o ile zostanie zgłoszona),w tymobsługi zgłoszenia,wydania decyzji ubezpieczeniowej iwypłaty odszkodowania lub innego świadczenia – napodstawie
umowy,przepisówodziałalnościubezpieczeniowej i reasekuracyjnejorazprzepisówkodeksucywilnego,domomentuwydaniaprzezWARTĘdecyzjiwprzedmiociewypłaty
odszkodowanialubinnegoświadczenia,atakżewcelurozpatrywaniareklamacji(oilezostaniezłożona)–napodstawieprzepisóworozpatrywaniureklamacji,apoupływie
tegookresuwcelacharchiwizacyjnychnawypadekzgłoszeniakolejnejszkodylubdodatkowychroszczeń–napodstawieprawnieuzasadnionychinteresówrealizowanychprzez
WARTĘ,tj.obronyprzedroszczeniami,przezokresprzedawnieniaprzysługującychPani/Panuroszczeń;

8) ustalaniarezerwtechniczno-ubezpieczeniowychdlacelówwypłacalnościirezerwtechniczno-ubezpieczeniowychdlacelówrachunkowości,wtymwcelachstatystycznych,na
podstawieprzepisówodziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej,przezokresobowiązywaniaumowy,przezokreslikwidacjiszkodywprzypadkuzgłoszeniaszkodylub
innegoroszczeniaorazprzezczastrwaniaewentualnychpostępowańsądowychzwiązanychzdochodzonymprzezPanią/Panaroszczeniem;

9) rachunkowym,napodstawieprzepisóworachunkowości,przezokreswskazanywtychprzepisach,przedłużonyookresdochodzeniaroszczeń;
10)ocenysatysfakcjizusługWARTY–napodstawieprawnieuzasadnionychinteresówrealizowanychprzezWARTĘ,tj.kontroliprzebieguipodnoszeniastandardówrealizowanych

usługnapodstawiezebranychprzezWARTĘopinii,przezokresobowiązywaniaumowyubezpieczeniaa takżewokresienastępującymporozpatrzeniuroszczeńowypłatę
odszkodowanialubświadczeniazgłoszonychdoWARTY;

11)rozpatrywaniawniosków,skarg i reklamacji innychniżzwiązanezprocesem likwidacji szkody–napodstawieprzepisówo rozpatrywaniu reklamacji, apo ich rozpatrzeniu,
wcelacharchiwizacyjnych,napodstawieprawnieuzasadnionychinteresówrealizowanychprzezWARTĘ,tj.kontroliprawidłowościprowadzeniatychpostępowań.

DO CZEGO 
PRZYSŁUGUJE PANI/
PANU PRAWO

PrzysługujePani/Panuprawodo:
1) dostępudo swoichdanych– czyli uzyskaniaodWARTYpotwierdzenia, czyprzetwarzane sąPani/Panadaneosobowe;uzyskania ich kopii oraz informacjim.in. o: celach

przetwarzania,kategoriachdanych,kategoriachodbiorcówdanych,planowanymokresieichprzechowywaniaiźródleichpozyskaniaprzezWARTĘ;
2) ichsprostowania–czylipoprawienialubuzupełnieniadotyczącychPani/Panadanychosobowych,któresąnieprawidłowelubniekompletne;
3) ichusunięcia–wprzypadkachwskazanychwart.17ogólnegorozporządzeniaoochroniedanych,wszczególnościwprzypadku,gdydaneosoboweniesąjużniezbędnedo

celów,wktórychzostałyzebrane,lubzłożonyzostałskutecznysprzeciwwobecprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowych(oileniezakłócatorealizacjiumowylubobowiązków
WARTYwynikającychzprzepisówprawa);

4) ograniczeniaprzetwarzania–czyli zaprzestaniaprzetwarzania,wszczególności,gdykwestionujePani/Panprawidłowośćdanychosobowych lubwnosi sprzeciwwobec ich
przetwarzania–naokrespozwalającyWARCIEzweryfikowaćzasadnośćżądania;

5) przenoszeniaswoichdanych–czylidouzyskaniaodWARTYwustrukturyzowanym,powszechnieużywanym formacienadającymsiędoodczytumaszynowegoPani/Pana
danychosobowych,którePani/Pandostarczył(a)WARCIEiktóreWARTAprzetwarzanapodstawiePani/PanazgodylubnapodstawiezawartejzPanią/Panemumowy.Ponadto
maPani/Panprawozażądać,abyWARTAprzesłałainnemuadministratorowiPani/Panadaneosobowe,oilejesttotechniczniemożliwe;

6) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanychprzezWARTĘ,w tymprofilowaniana tej podstawie, orazdowniesienia sprzeciwuwobecprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowychnapotrzebymarketingu
bezpośredniegoprzezWARTĘ;PomimosprzeciwuWARTAjestuprawnionawdalszymciąguprzetwarzaćtedaneosobowe,jeżeliwykażeistnienieważnych,prawnieuzasadnionych
podstawdoprzetwarzania,nadrzędnychwobecinteresów,prawiwolnościosoby,którejdanedotyczą,lubpodstawdoustalenia,dochodzenialubobronyroszczeń.PrzysługujePani/
PanuprawodowniesieniawdowolnymmomenciesprzeciwuwobecprzetwarzaniaPani/PanadanychosobowychnapotrzebymarketingubezpośredniegoprzezWARTĘ;

7) wniesieniaskargidoOrganuNadzoruwzakresiedanychosobowych(jestnimPrezesUrzęduOchronyDanychOsobowych).
Jeżeliwyraził(a)Pani/Panzgodęnaprzetwarzaniedanychosobowych,maPani/Panprawodocofnięciazgodywdowolnymmomencie.Cofnięciezgodypozostajebezwpływuna
zgodnośćzprawemprzetwarzania,któregodokonanonapodstawiezgodyprzedjejcofnięciem.
PrzysługujePani/PanuprawodouzyskaniainterwencjizestronypracownikaWARTYwobecdecyzjiopierającejsięnazautomatyzowanymprzetwarzaniu,dowyrażaniawłasnego
stanowiskaidozakwestionowaniatejdecyzjipoprzezkontaktzWARTĄprzezjejagenta,infolinięlubwysłaniewiadomościnaadrese-mail:IOD@warta.pl.

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH

Wcelucofnięciazgodylubskorzystaniazprzysługującychprawnależysięskontaktowaćzinspektoremochronydanychlubagentem.Kontaktzinspektoremjestmożliwydrogą
elektronicznąpoprzez: IOD@warta.pl lubdrogąpisemnąpodadresemsiedzibyWARTYpodanympowyżej.Dane inspektoradostępnesąnastronie internetowej:www.warta.pl
wzakładce„Kontakt”.Kontaktzagentemubezpieczeniowymjestmożliwyosobiścielubdrogątelefoniczną.

ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub
inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej – o ile została
udzielona w tym zakresie zgoda; organy administracji państwowej, o ile nie żądają
udostępnieniawzwiązkuztoczącymsiępostępowaniem,aobowiązekudostępnieniadanych
wynikazprzepisówprawa,dostawcyusługassistancebędącychprzedmiotemubezpieczenia.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub
inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny, Centralna Ewidencja Pojazdów, organy administracji państwowej,
o ilenieżądająudostępnieniawzwiązkuz toczącymsiępostępowaniem,aobowiązek
udostępnieniadanychwynikazprzepisówprawa,dostawcyusługassistancebędących
przedmiotemubezpieczenia.

PonadtoPani/PanadanemogąbyćprzekazywanepodmiotomprzetwarzającymdaneosobowenazlecenieWARTY,m.in.dostawcomusług ITmającymsiedzibęwPolsce lub
na obszarzeEOG, dostawcomusług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód,windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącymwsparcie prawne, rzeczoznawcom
majątkowym lub orzecznikom medycznym, agencjom marketingowym czy też agentom ubezpieczeniowym obsługującym umowę ubezpieczenia – przy czym takie podmioty
przetwarzajądanenapodstawieumowyzWARTĄiwyłączniezgodniezjejpoleceniami.

INNE ŹRÓDŁA 
POZYSKIWANIA 
DANYCH

WARTAzbieradaneodpodmiotówzewnętrznych, tj.:biur informacjigospodarczejoraz
biurinformacjikredytowej–wzakresieniezbędnymdoocenyryzykaubezpieczeniowego,
oilezostałaudzielonawtymzakresiezgoda;innychzakładówubezpieczeń–wzakresie
zgłoszonychzdarzeń;wprzypadkuprzedsiębiorców–zrejestrupodmiotówgospodarki
narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie
danych tamujawnionychwceluweryfikacji ichpoprawnościorazod innychpodmiotów
–w zakresieniezbędnymdooceny ryzyka,wykonaniaumowy luboceny zgłoszonego
roszczenia.

WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: od Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego – w zakresie historii szkodowości i weryfikacji danych
podmiotu; Centralnej Ewidencji Pojazdów – w zakresie danych pojazdu oraz danych
identyfikacyjnych i kontaktowych właścicieli pojazdu; innych zakładów ubezpieczeń
– w zakresie zgłoszonych zdarzeń; placówek medycznych – w zakresie informacji
ostaniezdrowia,oilezostaławyrażonazgoda;dostawcówusługassistance–wzakresie
przebiegu i rezultatów wykonanych usług; w przypadku przedsiębiorców – z rejestru
podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny Urząd
Statystycznywzakresiedanychtamujawnionychwceluweryfikacjiichpoprawnościoraz
odinnychpodmiotów–wzakresieniezbędnymdoocenyryzyka,wykonaniaumowylub
ocenyzgłoszonegoroszczenia.

OBOWIĄZEK 
PODANIA DANYCH

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, jak również może wynikać
z przepisów prawa – brak podania tych danych może uniemożliwić zawarcie umowy
ubezpieczenia.Podaniedanychdocelówmarketingowychjestdobrowolne.
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