INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych („Administrator”) z siedzibą przy
ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa.
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wskazany adres siedziby. 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 IOD@tuwpzuw.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
[Źródło pochodzenia danych i kategorie danych osobowych]
Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych niezbędnych do obsługi ubezpieczenia zostały przekazane Administratorowi przez ubezpieczającego.
[Przetwarzanie danych]
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
• w
 ykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporzą-dzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, dalej
„Rozporządzenie 2016/679”;
• w
 ypełniania przez Administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów ubezpieczenia oraz obowiązku przechowywania
dokumentacji z postępowania obsługowego dla celów dowodowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679);
• d
 ochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679); uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia
przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy ubezpieczenia;
• r easekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym
interesem Administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpie-czeniowego związanego z zawartą umową;
• p
 rzeprowadzenia badania satysfakcji z obsługi – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f)
Rozporządzenia 2016/679); uzasadnionym interesem Administratora jest dbałość o wysokie standardy obsługi klientów oraz osób Ubezpieczonych.
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy.
[Okres przechowywania danych]
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych lub przez okres istnienia wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych
interesów Administratora, chyba że wcześniej wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec tych przetwarzań.
[Przekazywanie danych]
Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz zakładom reasekuracji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym: dostawcom usług IT i podmiotom świadczącym
usługi w zakresie dochodzenia należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie pisemnej umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
[Pani/Pana prawa]
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 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, celem przesłania tych danych innemu Administratorowi.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej
danych kontaktowych.
W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa, przysłu-guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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