Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa), dalej jako „Administrator”.

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
umowy ubezpieczenia na życie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego
z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów
o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa
FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Dane kontaktowe Administratora: z Administratorem można skontaktować się poprzez adres
e-mail centrala@compensa.pl, telefonicznie pod numerem 22 501 61 00 lub pisemnie na adres
Administratora (tj. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).
Inspektor Ochrony Danych: z Inspektorem Ochrony Danych (dalej jako „IOD”) można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail iod@vig-polska.pl lub
pisemnie na adres Administratora (tj. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
W procesie obsługi zgłoszonego roszczenia, w tym wypłaty świadczenia, przetwarzane będą
w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe,
numer PESEL, numer szkody, treść wydanej decyzji ubezpieczeniowej, wysokość odszkodowania.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu i na podstawie:

wypełnienie przez Administratora obowiązków
związanych z przeciwdziałaniem praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
wypełnianie przez Administratora obowiązków
związanych z raportowaniem FATCA/CRS

dochodzenie roszczeń związanych z umową
ubezpieczenia
podejmowanie czynności w związku
z przeciwdziałaniem przestępstwom
ubezpieczeniowym
reasekuracja ryzyk

Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji oraz podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Administratora, m.in. agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT, podmiotom
przechowującym i usuwającym dane, podmiotom świadczącym usługi personalizacji , kopertowania
oraz dystrybucji druku, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami Administratora.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
niezbędność przetwarzania do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
niezbędność przetwarzania do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń (w przypadku
szczególnych kategorii danych osobowych)

Przekazywanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze
wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze
wynikającego z przepisów o wypełnianiu
obowiązków podatkowych oraz wdrożenia
ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz przepisów
o automatycznej wymianie informacji
podatkowych z innymi państwami
niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora
w postaci możliwości dochodzenia przez niego
roszczeń
niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora
w postaci możliwości przeciwdziałania
i ścigania przestępstw popełnianych
na szkodę zakładu ubezpieczeń
niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora
w postaci ograniczenia negatywnego wpływu
ryzyka ubezpieczeniowego, związanego
z zawieraną umową ubezpieczenia

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
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 celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub
z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony
Danych wskazano powyżej.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.
Źródło pochodzenia danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ewentualnie
w związku z obsługą zgłoszonego roszczenia od podmiotów uczestniczących w tym postępowaniu,
tj. od podmiotu zgłaszającego roszczenie lub/i od organów władzy publicznej (w szczególności:
Policja, Prokuratura).
Informacja o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia, w tym
w szczególności do obsługi zgłoszonego roszczenia i wypłaty świadczenia – bez podania żądanych
przez Administratora danych osobowych nie jest możliwa wypłata świadczenia.
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CEL PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
obsługa zgłoszonego roszczenia, w tym
wypłata świadczenia

