ADMINISTRATOR DANYCH, CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gefion Insurance A/S z siedzibą w Danii: Ostergade 10, DK-1100 Kopenhagen K. Spółka ta w dalszej
części nazywana jest „administratorem”. Dane do kontaktu w Polsce: Polins Sp. z o.o., ul. Narutowicza 18, 99-320 Żychlin.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty, oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia oraz
w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej. Ponadto Twoje dane mogą być przetwarzane
w celu dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia, a także, jeżeli wyrazisz na to zgodę, w celach marketingowych po zakończeniu umowy.
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych:
a. w celu przedstawienia oferty, oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – Twoje
dane pozyskaliśmy w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy ubezpieczenia. Ponadto przetwarzanie Twoich danych
w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz realizacji umowy ubezpieczenia odbywa się na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i asekuracyjnej;
b. w celu dochodzenia roszczeń oraz przedstawienia nowej oferty w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - realizujemy
nasz uzasadniony interes prawny w postaci dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych oraz marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług;
c. w celach marketingowych po zakończeniu umowy jest zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
d. w celu kontaktu drogą telefoniczną jest zgoda z art. 172 Prawo Telekomunikacyjne oraz kontaktu drogą mailową jest art. 10 Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny
ryzyka ubezpieczeniowego - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.
5. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
6. Może mieć miejsce podejmowanie decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych, jeżeli będzie to niezbędne w celu
przeprowadzenia właściwej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej, konieczności
przeprowadzenia inspekcji pojazdu lub odmowy zawarcia ubezpieczenia dobrowolnego.
7. Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe spółce Polins Sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie (99-320) przy ul. Narutowicza 18, której powierzył
przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi swoich klientów w Polsce oraz spółce Crawford Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-777) przy
ul. Ciszewskiego 15, której powierzył przetwarzanie danych w celu likwidacji szkód. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane agentom i
brokerom ubezpieczeniowym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę, administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom należącym do grupy Gefion Insurance A/S
oraz innym podmiotom współpracującym, które świadczą usługi finansowe i ubezpieczeniowe w celach marketingowych.
8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przewidziany przepisami dla dochodzenia
roszczeń cywilnoprawnych (10 lat) oraz dla celów księgowych (5 lat). Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, to Twoje dane
osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.
9. Przysługuje Ci prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
• w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, konieczności przeprowadzenia
inspekcji pojazdu lub odmowy zawarcia ubezpieczenia dobrowolnego, do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do
uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem - art. 13 ust. 2 lit. c) RODO.
10. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO/UODO, ul. Stawki
2, Warszawa).
11. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z
nami: Tel: (22) 292-24-48, E-mail: rodo@polins.pl; Polins Sp. z o.o., ul. Narutowicza 18, 99-320 Żychlin

