
 
 

 
KLAUZULE INFORMACJYJNE DLA KLIENTA UBEZPIECZNIOWEGO UBEZPIECZYCIELA INTERRISK TU S.A. 

OBSŁUGIWANEGO PRZEZ AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO – ZDALNIE SP. Z O.O. 
PRZY FUNKCJONUJĄCEJ GRUPIE OTWARTEJ W FIRMIE BLIŻEJ UBEZPIECZEŃ SP. Z O. O. 

 
WSTĘP 

1. Ubezpieczyciel InterRisk TU S.A. Viena Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 22 zawarł w dniu 
23.07.2020 r. umowę agencyjną wraz z umową powierzenia danych osobowych z firmą Zdalnie Sp. z o. o. z siedzibą w 
Warszawie (00-682) przy ul. Hoża 86/410, na podstawie, której Zdalnie Sp. z o. o. uzyskała uprawnienie do zbierania 
danych osobowych klientów i zainteresowanych ubezpieczeniami InterRisk TU S.A. Zbierane dan dzielą się na te 
obowiązkowe niezbędne do zawarcia polisy i dodatkowe niezbędne do profesjonalnej obsługi klienta. Czynności zbierania 
danych odbywają się na podstawie niniejszej klauzuli informacyjnej, „Polityki prywatności i coocies platformy zakupowej 
Zdanie Sp. z o. o.”, „Regulaminu serwisu”  i „Regulaminu rozliczeń finansowych z dostawcą usługi Blue Media” 

2. Agent Ubezpieczeniowy – Zdalnie Sp. z o. o. zbiera, przetwarza i zabezpiecza dane osobowe niezbędne do skutecznej 
komunikacji i zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu ubezpieczyciela - InterRisk TU S.A. Viena Insurance Group z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 22 będącego w rozumieniu przepisów prawa dla ubezpieczonych i 
ubezpieczających Administratorem Danych. 

3. Pozyskanie danych osobowych umożliwia firma Bliżej Ubezpieczeń Sp. z o.o. , która dla zainteresowanych zawarciem 
ubezpieczenia pełni funkcję ubezpieczającego, z którą Agent Ubezpieczeniowy – Zdalnie Sp. z o. o. ma podpisana umowę 
powierzenia, a działanie to odbywa się za zgodą Administratora – InterRisk TU S.A. Spółki Zdalnie Sp. z o. o. i Bliżej                               
Ubezpieczeń Sp. z o. o. są ze sobą osobowo i kapitałowo powiązane, gdyż udziałowcem 100% udziałów w Bliżej 
Ubezpieczeń Sp. z o. o. jest Zdalnie Sp. z o. o. Zastosowana konstrukcja prawna umożliwiła za zgodną InterRisk TU S.A. - 
Administratora danych otwarcie grupy otwartej ubezpieczeniowej w firmie Bliżej Ubezpieczeń Sp. z o. o.  

4. Każdy z wymienionych wyżej podmiotów w zakresie autonomicznego działania, zgodnie  z obowiązującym prawem jest 
administratorem danych, które posiada w swoich zasobach.  

 
W związku z powyższym przedstawiamy Państwu klauzule informacyjne RODO, które opisują warunki 

zbierania, przetwarzania i zabezpieczania Państwa danych osobowych jako klientów i osób zainteresowanych 
ubezpieczeniami InterRisk TU S.A. Viena Insurance Group w grupie otwartej Bliżej Ubezpieczeń Sp. z o. o. 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – INTERRISK TU S.A.                                                                 

– ADMINISTRATOR DANYCH - UBEZPIECZYCIEL 
 
Informacja zgodna 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 danych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance  Group  z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 (zwany 
dalej Administratorem lub InterRisk). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 
sekretariat@InterRisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
Inspektor ochrony danych 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować - we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych - poprzez 
email iod@interrisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: 
• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa prawna –            
art. 6 ust 1 pkt b) i pkt c) oraz art. 9 ust 2 pkt a) Rozporządzenia), 
• oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy 
(podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt c) , art. 9 ust 2 pkt a) oraz art. 22 ust 2 pkt c) Rozporządzenia), 
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania 
(podstawa prawna - art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie 
marketingu bezpośredniego swoich usług; w przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług opartego                                                   
o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a) w związku z art. 22 ust 
2 pkt c) 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, 



 
 

• ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłatom nienależnych świadczeń 
(podstawa prawna - art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie 
i ściganie przestępstw popełnianych na jego szkodę, 
• reasekuracji ryzyk (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem. 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być podejmowane                          
w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te mogą dotyczyć: 
1) oceny ryzyka ubezpieczeniowego (tj. zawarcia umowy ubezpieczenia i wysokości składki ubezpieczeniowej)                      
i będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących – w zależności od zawieranego ubezpieczenia - daty 
urodzenia, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu, roku uzyskania prawa jazdy i danych dotyczących typu 
pojazdu, liczby szkód w ostatnich latach, informacji o stanie zdrowia, parametrów technicznych, wartości i lokalizacji 
nieruchomości; 
2) marketingu bezpośredniego własnych produktów InterRisk (kierowanie do Pani/Pana  informacji 
marketingowych oraz oferowanie produktów i usług InterRisk) i będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych 
dotyczących daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu, roku uzyskania prawa jazdy i danych 
dotyczących typu pojazdu, liczby szkód w ostatnich latach, informacji o stanie zdrowia, parametrów technicznych, 
wartości i lokalizacji nieruchomości. 
Powyższe decyzje będą oparte o profilowanie, tj, automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem 
umowy ubezpieczenia (przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego) lub automatyczną ocenę Pani/Pana danych w celu ustalenia 
preferencji i domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i przedstawienia odpowiedniej oferty (przy 
celach marketingowych). Przykładowo: im więcej szkód miało miejsce w minionym okresie, tym większe może być ryzyko 
ubezpieczeniowe i w związku z tym wyliczona na podstawie automatycznej oceny ryzyka składka ubezpieczeniowa może 
być wyższa. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej 
decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia 
decyzji przez człowieka). 
Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy 
ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w 
szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Administrator 
przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów 
analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. 
Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zakładom reasekuracji, a także podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia 
należności, agencjom marketingowym, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie likwidacji 
szkód, podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 
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 do: 
- dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,  
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 
danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) - w szczególności prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, 
- wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych 
jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu bezpośredniego, 
nie oznacza  sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, 
- przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany                                           
i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania                         
od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 
do odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych, 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony 
danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. 
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych 
osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
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. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.  



 
 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – ZDALNIE SP. Z O.O. 

AGENT UBEZPIECZENIOWY 

 
1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma Zdalnie Sp. z o. o. (00-682 Warszawa) ul. Hoża 86/410, 

reprezentowana przez Zarząd. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem skrzynki e-mail: 
biuro@totalniezdalnie.pl  lub pisemnie na adres Administratora.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą telefoniczną: 602 523 360, 
za pośrednictwem skrzynki e-mail: iodo@totalniezdalnie.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora. 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych: 

a) korzystanie z Serwisu - w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym 
do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności użytkownika w Serwisie, 
w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone                                                
za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii: 

− w celu świadczenia Ci usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści zgromadzonych                 
w Serwisie, udostępniania formularza kontaktowego, umożliwienia korzystania z konta w Panelu 
Klienta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 
6 ust. 1 lit. b) RODO);  

− w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie 
uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji użytkowników 
Serwisu oraz sposobu korzystania z niego w celu poprawienia funkcjonalności Serwisu i usług 
świadczonych za jego pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

− w celach technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu 
informatycznego oraz zarządzania nim – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie 
uzasadniony interes polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa Serwisu, usuwania ewentualnych 
awarii i błędów usług dostępnych za jego pośrednictwem, a także zarządzania Serwisem (art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO); 

− w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną 
przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw                             
i możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

b) zawieranie umów ubezpieczenia - umożliwiamy w Serwisie zawarcie umowy ubezpieczenia. Administratorem 
danych osobowych przekazywanych przez użytkownika w celu zawarcia umowy ubezpieczenia jest 
Ubezpieczyciel. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu zawarcia umowy 
ubezpieczenia, zaś ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie pozostałych danych 
jest dobrowolne. 

c) marketing – dane mogą być przetwarzane w celu: 

− marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach 
analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes 
administratora), uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu 
bezpośredniego swoich usług; 

− marketingowym, w tym celu analitycznym i profilowania, w odniesieniu  do produktów i usług 
oferowanych przez administratorów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda). Tworzony profil będzie 
dotyczył Pani/Pana preferencji lub domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubez-
pieczeniowych; 

d) formularz kontaktowy w Serwisie - zapewniamy w Serwisie możliwość skontaktowania się z nami                                      
za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego. Administratorem Twoich danych osobowych 
będzie Administrator. Twoje dane będą przetwarzane: 

− w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego za pomocą formularza - podstawą 
prawną przetwarzania jest: (i) w zakresie danych niezbędnych do obsługi zapytania - niezbędność 
przetwarzania  do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w zakresie 
danych, które nie są niezbędne do obsługi zapytania – Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub 
Ubezpieczycielu  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

− w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną 
przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw                                
i możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. 
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. 

4. Okres przechowywania danych: 

mailto:biuro@totalniezdalnie.pl
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− Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy dotyczącej 
świadczenia usług drogą elektroniczną zawartej z nami będą przechowywane przez okres jej 
obowiązywania.  

− Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przechowywane do czasu,                            
aż wycofasz zgodę względem ich przetwarzania. 

− Twoje dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu. 

− Twoje dane osobowe przetwarzane dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionych interesów innych niż 
marketing będą przechowywane do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania 
w tym celu z uwagi na Twoją szczególną sytuację. 

− Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres niezbędny 
do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, 

− okresy przechowywania danych mogą zostać przedłużone w przypadku, gdy dane są niezbędne                             
do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie będzie to okres 
dłuższy niż 10 lat po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia, po tym okresie dane przetwarzane w systemach 
informatycznych zostaną nieodwracalnie usunięte lub anonimizowane. 

5. Twoje dane osobowe są ujawniane Ubezpieczycielowi, osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne                     
w imieniu Administratora, upoważnionym pracownikom oraz naszym partnerom, takim jak: dostawcy 
odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmioty świadczącym usługi prawne                                      
lub księgowe, agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi wysyłania maili lub smsów, banki i operatorzy 
płatności. Możemy ujawnić wybrane informacje dotyczące Ciebie właściwym organom lub osobom trzecim, które 
zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie                                         
z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Nie będziemy przekazywali Twoich danych do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej. 

7. Twoje dane nie będą podlegać procesowi automatycznego przetwarzania. 
8. W dowolnym momencie przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla prawnie 

uzasadnionych celów innych niż marketing ze względu na Twoją szczególną sytuację. Masz także prawo                                   
do zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla potrzeb marketingu, 
bez konieczności jego uzasadniania.  

9. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 
a) prawo do wycofania, w dowolnym momencie, zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest 

zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez         
jej cofnięciem; 

b) prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania 
dostępu do tych danych oraz ich kopii; 

c) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli                          
są niekompletne lub nieprawidłowe; 

d) prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.: 
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
f) prawo przenoszenia danych,  
g) prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 
10. Aby wykonać prawo do sprzeciwu określone w pkt. 8 lub prawo określone w pkt. 9, skontaktuj się z nami wysyłając 

e-mail na adres wskazany w pkt. 2 lub na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

KLAULA INFORAMCYJNA RODO – BLIŻEJ UBEZPIECZEŃ SP. Z O. O. – UBEZPIECZAJĄCY  

 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. 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)                  
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, informujemy, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest firma Bliżej Ubezpieczeń Sp. z o. o. (00-682 Warszawa) ul. Hoża 86/410, 

reprezentowana przez Zarząd. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem skrzynki e-mail: 
biuro@totalniezdalnie.pl  lub pisemnie na adres Administratora.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą telefoniczną: 602 523 360, 
za pośrednictwem skrzynki e-mail: iodo@totalniezdalnie.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora. 

mailto:biuro@totalniezdalnie.pl
mailto:iodo@totalniezdalnie.pl


 
 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umożliwienia Pani/Panu dostępu do oferty 
ubezpieczeniowej ubezpieczyciela InterRisk TU S.A. dla którego zadania agenta ubezpieczeniowego wykonuje 
firma Zdalnie Sp. z o. o. 

4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych będą przechowywane przez okres pełnych 5 lat dla celów karno-skarbowych licząc                                  
od zakończenia ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonego.  

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, żądania usunięcia danych lub ograniczenia              
ich przetwarzania. 

b) wniesienia skargi do Administratora, Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, będącego organem nadzorczym, gdy przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 

6. Podanie danych osobowych podczas zakupu ubezpieczenia na platformie zakupowej Zdalnie Sp. z o. o.               
w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych 
ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji przysługujących uprawnień na podstawie przepisów 
prawa do których należy skuteczne komunikowanie i serwis.  

7. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom  
na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 

 

 


