INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator i dane kontaktowe administratora
Administratorem danych osobowych jest MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA POLISA-SZCZECIN.PL ROBERT
STĘPCZYŃSKI z siedzibą 71-781 Szczecin ul. Łączna 1/1 NIP: 854-101-53-71 zwanym dalej ADMINISTRATOREM.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail: biuro@polisa-szczecin.pl albo telefonicznie
57 57 37 950 (koszty połączenie zgodnie z taryfą Twojego operatora) albo pisemnie na wyżej wskazany adres
Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
ADMINISTRATOR może przetwarzać Twoje dane w celu:
1. przedstawienia ofert ubezpieczeniowych współpracujących z ADMINISTRATOREM zakładów
ubezpieczeń; podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1
pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dalej „RODO”
2. marketingu bezpośredniego usług własnych zakładu ubezpieczeń, z którym masz umowę za
pośrednictwem ADMINISTRATORA; podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji celu
wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO
3. zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą do zawarcia umowy (np. na potrzeby wniosku o
zawarcie umowy ubezpieczenia) i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO, na
podstawie powierzonego ADMINISTRATOROWI zakresu przetwarzania danych osobowych przez
współpracujący zakład ubezpieczeń
4. w celach analitycznych oraz analizy ofert produktów ubezpieczeniowych współpracujących z
ADMINISTRATOREM zakładów ubezpieczeń, w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu
najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej
Podstawa prawna: niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez administratora, jakim jest proponowanie klientowi produktu najbardziej
odpowiedniego do wymagań i potrzeb klienta, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO
5. w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z
przedstawioną Tobie ofertą produktu ubezpieczeniowego; podstawa prawna: niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zapewnienie
możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO
6. wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości; podstawa prawna: niezbędność
wypełnienia obowiązku prawnego ADMINISTARTORA w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, decyzje dotyczące Ciebie nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka)
Informacja o wymogu podania danych osobowych
podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy
ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez zakład ubezpieczeń - bez podania
danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dokonanie oceny ryzyka. Podanie
danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne
Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa

Adresaci Twoich danych
1. Głównym użytkownikiem Twoich danych osobowych jest ADMINISTRATOR
2. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania
tych danych na podstawie przepisów prawa oraz zakładom ubezpieczeń współpracującym z
ADMINISTRATOREM
3. w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych oraz innych produktów finansowych, których
obsługę ADMINISTRATOR wykonuje za pośrednictwem Unilink S.A. albo Unilink Życie sp. z o.o. Twoje
dane osobowe będą przekazywane do Unilink SA albo Unilink Życie sp. z o.o. działającego jako agent
ubezpieczeniowy
4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
ADMINISTRATORA, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z ADMINISTRATOREM partnerom, w
ramach wykonywania przez nich czynności agencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora
5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających
dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). ADMINISTRATOR
przewiduje przechowywanie Twoich danych osobowych w postaci chmury obliczeniowej, gdzie fizyczne
serwery mogą być umiejscowione poza granicami Polski z uwzględnieniem zdania poprzedniego
Dane wrażliwe
w większość przypadków ADMINISTRATOR będzie przetwarzał dane osobowe o charakterze zwykłym. W
niektórych przypadkach, na potrzeby zawarcia umów ubezpieczenia (szczególnie z grupy ubezpieczeń na życie)
ADMINISTRATOR będzie przetwarzał dane osobowe o charakterze wrażliwym. Będą one pod szczególnym
nadzorem ADMINISTRATORA.
Sposób przetwarzania i przechowywania danych osobowych
1. forma papierowa – w okresie od pozyskania Twoich danych osobowych do momentu podpisania umowy
ubezpieczenia bądź pozyskania przez ADMINISTRATORA informacji o odmowie zawarcia umowy
ubezpieczenia Twoje dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej albo elektronicznej
2. forma elektroniczna – po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej bądź pozyskania przez
ADMINISTRATORA informacji o odmowie zawarcia umowy ubezpieczenia Twoje dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w formie elektronicznej
3. zasady zabezpieczania Twoich danych osobowych są ujęte w POLTYCE PRYWATNOŚCI oraz wewnętrznej
procedurze bezpieczeństwa
Twoje prawa
1. przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich 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.
3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka niezbędności
przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA,
przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
4. w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia
lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Tobie także prawo do przenoszenia danych
osobowych
5. przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do ADMINISTRATORA albo do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ADMINISTRATOREM, korzystając ze
wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do
wniesienia skargi do tego organu).

