INFORMACJA DLA UBEZPIECZONYCH O PRZETWARZANIU PRZEZ SOPOCKIE
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ICH DANYCH OSOBOWYCH

1.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia
SA (dalej również: „Administrator danych”).
Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
Numer telefonu: (58) 555-55-55 lub 801-107-107
2.

Inspektor ochrony danych:

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możne się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
Adres email: iod@ergohestia.pl
Formularz kontaktowy: znajduje się w sekcji OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH na stronie
www.ergohestia.pl.
3.

Cele przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: ocena ryzyka ubezpieczeniowego
w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową, wykonanie umowy ubezpieczenia, dochodzenie roszczeń,
przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym, rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji i odwołań,
prawnie uzasadnione interesy administratora danych.
4.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do objęcia ochroną ubezpieczeniową i
wykonywania umowy ubezpieczenia; prawnie uzasadnione interesy administratora danych (m.in.
możliwość ewentualnego dochodzenia roszczeń, przeciwdziałanie i ściganie przestępstw popełnianych
na szkodę zakładu ubezpieczeń, zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z objęciem
ochroną ubezpieczeniową ); wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych (np.
przetwarzanie na podstawie przepisów o rachunkowości).

5.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Ubezpieczyciela (m.in. Ubezpieczającemu, Centrum Alarmowemu, dostawcom usług IT,
podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, świadczenia usług archiwizacyjnych,
przeprowadzającym
postępowanie
likwidacyjne,
agentom
ubezpieczeniowym),
innym
administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
6.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Ma Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania
zgody jeżeli zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych (wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem), prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie
uzasadnionych interesów administratora danych, prawo do przenoszenia danych osobowych (tj. do
otrzymania od administratora danych Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania do
innego administratora), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
Prawnie uzasadnionymi interesami administratora są: możliwość ewentualnego dochodzenia
roszczeń, przeciwdziałanie i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń.
8.

Okres przez jaki dane osobowe będą przechowywane:

W przypadku gdy doszło do objęcia ochroną ubezpieczeniową Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności
obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) dotyczących umowy
ubezpieczenia.
9.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w związku z objęciem ochroną ubezpieczeniową jest konieczne do objęcia
ochroną ubezpieczeniową i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka
ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe objęcie ochrona
ubezpieczeniową.

