Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. 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 Rozporządzeniem
Administrator danych osobowych
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych, jest Stowarzyszenie Osób Ubezpieczonych – Bezpieczna Przyszłość
z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, adres e-mail: deklaracje@soubp.pl, nr
telefonu: 722-390-121.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
• przystąpienia do umowy ubezpieczenia oraz wykonania tej umowy - prawną podstawą do ich przetwarzania
jest konieczność ich przetwarzania w celu zawarcia oraz wykonania umowy tj. zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1
lit b) Rozporządzenia,
• realizacji przez Administratora uprawnień i obowiązków związanych z Pana/Pani członkostwem
w Stowarzyszeniu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, umożliwiający przetwarzanie
danych osobowych, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia,
• w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (np. w zakresie
prowadzenia działań marketingowych), prawną podstawa do ich przetwarzania jest zgoda, stosownie do treści
przepisu art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową
ubezpieczenia (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym
interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres Pani/Pana członkostwa w Stowarzyszeniu oraz
przez okres trwania umów ubezpieczenia zawartych w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu. Po
zakończeniu członkostwa w Stowarzyszeniu lub po zakończeniu obowiązywania umów ubezpieczenia,
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub upływu terminu
obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych, wynoszącego co do zasady 5 lat od
zakończenia roku, w którym doszło do powstania danego obowiązku podatkowego.
Niezależnie od tego, Administrator może wcześniej przestać przetwarzać dane przetwarzane na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec
przetwarzania
Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane
osobowe przez okres obowiązywania zgody (do momentu jej cofnięcia). Po tym czasie dokonamy ich
usunięcia.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane do Maximus Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – brokera
świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz Administratora oraz do TUiR WARTA S.A.
z siedzibą w Warszawie – w celu zawarcia oraz obsługi zawartej umowy ubezpieczenia.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania lub przeniesienia danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
- wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą
przetwarzania tych danych jest zgoda).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane
kontaktowe zostały wskazane powyżej.
W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do przystąpienia do umowy ubezpieczenia
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania
umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych
osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

