INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – ANALIZA APK W PŻU
Administrator danych osobowych: Polisa-Życie
Ubezpieczenia sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje
Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa), (dalej jako „Administrator”).
Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem
można skontaktować się poprzez adres email sekretariat@polisazycie.pl, telefonicznie pod numerem 22 29582 01 lub pisemnie na
adres Administratora (tj. Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 162A,
02-342 Warszawa).
Inspektor Ochrony Danych: Z inspektorem ochrony
danychmożna 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
podstawa prawna

danych

osobowych

oraz

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu i na podstawie:
CEL PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
analizy Pani/Pana wymagań i
potrzeb w zakresie poszukiwanego
produktu ubezpieczeniowego

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA
wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze,
w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt
c Rozporządzania Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
(RODO) w związku z art. 8 ust.
1 i ust. 3 Ustawy o dystrybucji
ubezpieczeń
ewentualnie w celu dochodzenia
niezbędność przetwarzania do
roszczeń lub w ramach obrony
celów wynikających z prawnie
przed dochodzonymi roszczeniami, uzasadnionych interesów
związanych z przedstawioną Pani/ realizowanych przez Administratora.
Panu propozycją zawarcia umowy Prawnie uzasadnionym interesem
ubezpieczenia
Administratora jestmożliwość
dochodzenia przez niego roszczeń.
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub
do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie
szczególnych przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT,
podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia należności, a
lub usuwającym dane, podmiotom świadczącym usługi personalizacji,
kopertowania oraz dystrybucji druku– przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami Administratora. Dane zawarte w Ankiecie
Potrzeb Klienta oraz wyniki analizy przeprowadzonej w ramach
badania potrzeb Klienta będą stanowiły podstawę do złożenia wniosku
o zawarcie umowy ubezpieczenia z Compensa TU na Życie S.A.
Vienna Insurance Group, o ile wynik badania potrzeb klienta umożliwi
zaoferowanie odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego oraz o
ile Pani/Pan wyrazi wole zawarcia umowy ubezpieczenia w ramach
wskazanego produktu.
Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom
znajdującym 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 cofnięcia zgody. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
Administratoremlub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe
Administratoraoraz Inspektora Ochrony Danychwskazanopowyżej.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z analizą wymagań i potrzeb
jest konieczne do przedstawienia przez osobę działającą w imieniu
Polisa-Życie Ubezpieczenia sp. z o.o. propozycji zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedniej do Pani/Pana potrzeb. Bez podania
danych osobowych nie jest możliwe dokonanie analizy Pani/Pana
wymagań i potrzeb oraz przedstawienie propozycji zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedniej wyniku tej analizy.

