Klauzula informacyjna
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Gefion A/S z siedzibą w Danii:
Østergade 10, DK-1100 København (dalej: Gefion).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:






Art. 6 ust. 1 lit. b- w celu przygotowania i przedstawienia oferty umowy
ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz w
celu wykonania umowy,
Art. 6 ust. 1 lit. c- w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, w tym w celu rozpatrywania
reklamacji oraz przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym,
Art. 6 ust. 1 lit. f- w celach marketingowych, gdzie prawnie uzasadnionym
interesem administratora jest marketing własnych produktów i usług oraz
obrona przed roszczeniami,

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom
upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Ponadto, Gefion będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom,
którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Gefion.
Twoje dane nie będą
międzynarodowych.
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Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu
zawartej umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Twoje dane osobowe
nie będą przetwarzane również w zakresie i w momencie wniesionego przez
Ciebie sprzeciwu.
Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych
osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych w
przewidzianych w art. 17 RODO;
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• 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
zautomatyzowany;
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• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)
Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych
osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z
nami: info@polins.pl

