Zalqcznik nr

1

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ar1.. 13 ust. 1 i 2 ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych
kwietnia 2016 r. (RODO), TUW,,TUW" informuje, i2:

z dnia 27

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo lJbezpieczen Wzajemnych
TUWz siedzibq w Warszawie, ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa, zwanym dalej TUW "TU-W". '

2) W razie iakichkolwiek wqtpliwo6ci zwiqzanych z przetwarzaniem dotyczqcyoh pani/pana
danych, proszQ nie wahac siq i skontaktowac z inspektorem ochrony danych pod-adresem: e-mail
IOD@tuw.pl , lub korespondencyjnie - adres korespondencyjny zgodny z adresem siqdziby.
3) Pani/Pana dane osobowe przelwarzane bgdq w celu realizacji umowy ubezpiqczeniowej na
podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiqzkowych, Ubezpieczeniowym

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz trozpatrywania
skarg ireklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; ewentualnie dane mogE byc przetwatzane

w celu: dochodzenia roszczeh zwiqzanych z zawarl.q umowA ubezpieczenia,
podejmowania czynnosci w zwiqzku z pzeciwdzialaniem przestgpstwom ubezpieczeniowym,
marketingu bezpoSredniego produktow i uslug wlasnych administratora, w tym w celach
analitycznych - gdzie podstawq prawnE przelwarzania danych jest niezbgdnoSc przEtwarzania do
realizaqi prawnie uzasadnionego interesu administratora (ar1. 6 ust. 1 lit. f RODq), a takze w
celach archiwalnych - podstawq prawnq przetwarzania danych jest konieczno6{ wypelnienia
obowiqzku prawnego ciqzqcego na adminislratorze, wynikajqcego z przepisow (art. 6 ust. '1 lit. c
rowniez

RODO).

4) Odbiorcami F'ani/Pana danych osobowych mogq byd inne zaklady ubezpiec4en i zaklady
reasekuracji ora:z organy ustawowo upowa2nione do dostqpu do danych w za[<resie i ceh,

okreslonym w przepisach szczegolnych (KNF, UFG itd.). Ponadto dane mogE byc przekazywane
podmiotom przetwarzajEcym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom uslug lT,
czy te2 agentom ubezpieczeniowym - przy czym takie podmioty przetwarzajq dane na podstawie
umowy z administratorem i wylqcznie zgodnie z poleceniami administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane do momentu przedawnienia ros4czeh z tytuh,
umowy ubezpier:zenia lub do momentu wygaSniqcia obowiqzku przechowywania danych,
wynikajqcego z przepisow prawa powszechnie obowiqzujqcego m.in. Kodeksu Cywilnego i Ustawy
o dziatalnoSci ubelzpieczeniowej i reasekuracyjnej tj. co do zasady 10 lat.

6) Przysluguje Pani/Panu prawo dostqpu do tre6ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniqcia, ograrriczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawp wniesienia
sprzeciwu, je2eli przetwarzanie odbywa siq na podstawie zgody: prawo do cofniQcia zgody w
dowolnym momencie bez wplywu na zgodnoSc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofniqciem.

7) Jesli uzna PenilPan, i2 pzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqqych narusza
przepisy RODO, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UrzQdu Ochrony
Danych Osobowych.

8) Podanie danyc;h osobowych jest obowiqzkiem wynikajqcym z ustawy z dnia 22 maja 2OO3 r. o
ubezpieczeniach obowiqzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pqlskim Biurze
U

bezpieczycieli Kom un ikacyjnych.

Zalqcznik nr 2
Klauzula informacyina
Zgodnie z arl' 14
Y:!.t_] z og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnra
2016 r. (RODO), TUW
,,TUW,' informule, Z:
1) Administratorelm Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo
Ubezpieczeh Wzajemnych TUW z
siedzibq w warszawie, ul. Raabego 13, o2-7g3warszawa, zwanym
dalej

rUW,,TUW,,.

2) W razie jakichkolwiek wqtpliwoSci zwiqzanych z przetwarzaniem
dotyczqcych pani/pana danycn,
proszQ nie wahar: sig i skontaktowad z inspektorem
ochrony danych pod adresem:
e-mail loD@tuw.pl
lub koresponden,:yjnie - adres korespondencyjny zgodny r
siedziby.
,

"or"i".

4)

Pana/Pani detne_osobowe

zamieszkania, nr PESEL.

5)

sq przetwarzane w nastgpujqcym zakresie: imiq na4wisko, adres

Odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych mogq byd inne zaklady ubezpieczeh
reasekuracji oraz organy ustawowo upowaZnione do dostqpu do danych w 2akresie
i celu

w
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ubezpieczeniowyrn
administratorem iwylqcznie zgodnie z pole

dar
ubezpiecz
z przepisow pravl
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6) Pani/Pana

do momentu pzedawnienia ros

umowy

bowiqzku przeci-towywania danych
.in. Kodeksu Cywilnego i Ustawy
10 lat.

7) Przystuguje P;ani/Panu prawo dostqpu do treSci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ogranic
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
je2eli przeltttarzan
stawie zgody: prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie
bez wplywu na zg
rzelwarzania, kt6rego dokonano ni poostawie z{ooy przeo
le1
cofniqciem.
8) JeSli uzna PanilPan, i2 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcycn narusza przepisy
loDo' przyslugr.rje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa ur=qdu ochrony 'oanych
Osobowych.

|

jest
powia
2003

2r6dlem pochc'dzenia pani/pana danych osobowych

potwierdzajqcy zmriang wla6ciciela pojazdu. Obowiqzek
wlaSciciela pojazdu
dnia 22 maja
_wynika z ustawy
Ubezpieczeniowynr Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze

z

TUw

,,TUW,, dokument
ubezpiec4en o zmianie
eniach obpwiqzkowych,

10) Zgodnie z aft..21 ust' 4 RoDo informujq, iz przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu
wobec przetv'tazan ia dotyczqcych Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw nale2y zlo2yC
inspektorowi
ochrony danych, l'ltorego dane kontaktowe wskazane sq w pkt 2. Zgodnie z art, zl-ust.
i RODO,
sktadajqc sprzeciw, nale2y wskazac jego przyczyny zwiqzane z Panilpina szczegolnq
sytuacjq.

Klauzula informacyjna RODO

Przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest TUW „TUW” z siedzibą ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa,
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
3) podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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” oraz rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; ewentualnie dane
mogą być przetwarzane również w celu: dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia,
podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, marketingu
bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych – gdzie podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania danych
jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4) odbiorcami 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 podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora,
m.in. dostawcom usług IT, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
5) podane przeze mnie 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,
6) posiadam prawo dostępu do treści moich danych 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,
7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uznam, iż przetwarzanie
moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
8) podanie przeze mnie danych osobowych 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.

