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VIENNA INSURANCE GROUP

OBOWIAZEK INFORMACYJ NY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych: Compensa Towarzystwo
Ubezpieczef Sp6lka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibE

w

\ryarszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa),

(dalei iako,,Administrator").

Oane kontaktowe Administratora:

Z

Administratorem moina

skontaktowaa siQ poprzez adres email cenrrala@compensa.pl,
telefonicznie pod numerem 72 501 61 00 lub pisemnie na adres
Administratora (ti. Warszawa, ul. Aleie Jerozolimskie 162, 02-342

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ocena ryzyka ubezpieczeniowego

i

wykonania umowy ubezpieczenia

Inspektor ochiony da '/ch| Z inspektorem ochrony danych
moina sie skonraktowaa we wszystkich sprawach dotyczEcych
przetwaEanaa danych osobowych oraa korzystania z praw zwiEzanych
z przetwarzaniem danych poprzez email iod@vig-polska.Pl lub pisemnie

na adres Administratora (ti. Warszawa, ul. Aleie Jerozolimskie

162.

02-342 Warszawa).
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/Pana
dane mog4 byi przecwarzane w celu i na podstawie

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZAN IA
niezbQdnosc przerwarzania do wykonania umowy, kt6rej srronA jest
osoba, kt6rei dane dotyczE, Iub do podjqcia dzialah na i4danie osoby.
ki6rej dane dotycz4, przed zawarciem umovly;
art. 4l ustawy o dzialalnoici ubezpieczeniowej I reasekuracyjnej;
zgoda na pruetwarzanie danych (w przypadku szczeg6lnych kateSorii
danych osobowych);
niezbQdnoSa do zawarcia lub wykonania umowy miQdzy osoba, kt6rej

ocena

rFyka ubezpieczeniowego w oparciu o zautomatfzowane

podejmowanie decfzji, w t),m prof'lowan'e

dane docycz4, a administratorem;
zgoda na przetwarzan'e danych (w przypadku szczeS6lnych kategorii
danych osobowych);
niezbedno6a przetwarzania do realjzacji prawnie uzasadnioneSo

wlasne cele marketingowe Administratora, w tym cele analitycrne
i popr:ez profilowanie, w trakcie obowiezywania umowy ub€zpieczenia
wlasne cele marketrngowe Administratora, w rym poprzez
zakonczenru obowrqzylv'anra umowy ubezpie(zenra

wiasne cele marketingowe w oparciu o zautomatfuowane

interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym inaeresem
Administratora iest marketing wl*nych produk(ow i uslug
Admini$ratora ora2 przeovar2anie danych w celach
zgoda na przetwarzanie danych
zgoda na pfletwaraanie danych

niezbqdnosi przerwarzania do w)?elnienia obowiazku prawnego
ciaieceto na administratorze;
niezbqdnosa przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony

likwidacja szkody z umowy ubezpieczenrz

szczegolnych karegorii danych osobowych)

dochodzenie roszczen zwiAzanych z umow4 ubezpieczenia

niezbqdnos( przelwarzania do realazacii prawnie uzasadniohego
interesu Administratora w postaci moiliwoaci dochodzenia przez niego
ro5zczen

podeimowanie czynnosci w zwiquku z przeciwdzialaniem
prz estQPstlvom ubezPieczeniowym

reasekuracja

niezbqdnoia pruetwarzania do realizacii prawhie uzasadnioneSo
interesu Administratora w postaci moiliwosci przeciwdzialaniu
iaciganiu przestepstw popelnianych na szkodq zakladu ubezpieczed
niezbqdno6i przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora w pos6ci ograniczenia neSatywneSo
wpt/wu rfzyka ubezpieczeniowego z\ivrEzaneSo z zawieran4 umowE

rr:yk

pEekarywanie danych osobowych przez Administratora do Compensa
Towarrystwo Ubezpieczei na Zycie S.A. Vienna Insurance Group w iei

zgoda na prz etwarzanie danych

wlasnych celach marketangowych
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Ol<res przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe bqd4
przechowylvane do momentu przedawnienia roszczei z t).tulu umowy
ubezpieczenia lub do momentu wygainiQcia obowi4zku pftechowylvania
danych wynilcjEcego z przepis6w prawa, w szczegolno{ci obowiEzku
pEechowyvvania dokument6w ksiQgowych dotyczecych umowy
ubezpieczenia, oraz przepisow o automalycznej wymianie informacji
podatkowych z innymi paistwamiAdministratoi w trakcie obowiqzyrvania umowy ubezpieczenia,
przestanie przewaEaC dane wykorrystywane do wlasnych celdw
marketingowych, w tym cel6w analilycznych i poprzez prolilowanie,
je2eli zglosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych
w tych celach.
Adminisffaaor, po zakoiczeniu obowiazylvania umowy ubezpieczenia,
przestanie przeNvarzaa dane wykorzyst',wane do wlasnych cel6w
marketingowych, w tym poprrez profilowanie, ieieli cofnie Pani/Pan
wyraion4 zgodq.a przetwananie danych w tych celach.

tj. do

otrzymania od Administratora Pani/Pana danych
ustrukturfzowanym, powszechnie uiywanym formacie
nadaj4rym siQ do odczytu maszynowego- Moie Pani/Pan pft eslai te dane
innemu administratorowi danych.
W zwiazku ze zautomafrowanym podeimowaniem decFji, o kt6rym mowa
ponizei, ma Pani/Pan prawo do uzyskania wyjainie6, zakwestionowania
tej dec)zji, a takie do wyraienia $4asnego stanowiska lub do uzyskania
interwencii czlowieka.
W celu skorzystania z powysz,lch praw naleiy skontakiowai siq
zAdministratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe
Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych wskazano powy2ej.
Przysluguje Pani/Panu r6wnaei prawo wniesienia skarga do organu
nadzorczego zaimuiqcego sie och.on4 danych osobowych.
osobowych,
osobowych,

w

Informacia o zautomatyzowanym podeimowaniu decFji, w tym
Drolilowaniu
z przetwan aniem Pani/Panadanych osobowych podejmowane
bqdq decyzje opane na wylacznie zautomarfzowanym p.zetlvananru
wzakresie niezbQdnym do zawarcia lub wykonania umowy ubezpieczenia.
Decfzje te bqdq dotyczyly okre3lenia parametrow umowy ubezpieczenia,
w tym m.in.: wysoko6ci skladki ubezpieczeniowej lub mozliwoici
zawarcia umowy ubezpiecuenia- Decfzje bqde podejmowane na podstawie
Pani/Pana danych dotycz4cych daty urodzenia. historii szk6d, informacii
o przedmiocie ubezpieczenia oraz informacli o stanie zdrowia
(ubezpieczenia zdrowotne). Decyzje bqd4 opafte o profilowanie,
ti. zautomatfzowane przewvarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu

Wzwi4zl<u

Odbiorcy danych:

Pani/Paha dane osobowe moga bya udosrqpnione

zakladom reasekuracii oraz podmiotom uprawnionym do ich orrzymania
na podstawie obowi+ujeq,/ch przepis6w prawa.

Ponadto Pani/Pana dane moge

byc piekarywane

podmiotom

przeovarzajecym daneosobowe nazlecenieAdministratora, m.in. aSentom
ubezpieczeniowym, dostawcom uslug
podmiotom prze<howujqcym
usuwaj4cym dane, podmiotom 3wiadczqcym uslugi personalizacii,
kopertowania oraz dystrybucii druku, podmiotom przerwarzaiqcym dane
w celu windykacji naleinoici, agenciom marketingowym - przy czym takie
podmioty przeovarzalQ dane na podstawie umowy z Administratorem
i wylEcznie zgodnie z poleceniami Adminis(atora-

lI

i

Pani/Pana dane osobowe

znaidliqq/ch

siq w

nie bqdq

przekazywane

do

odbior<6w

panstwach poza Europejskim Obszarem

Gospodarcrym-

Prawa osoby, kt6rei dane dotycz4i Prrysluguie Pani/Panu prawo
dostqpu do Pani/Pana danych oraz prawo i4dania ich aprostowania, ich
usunrQc|a lub ogranrczenia tch przerwaizania.

W zakresie, w iakim podstawq przetlrarz ania

iest

Pan i/Pana

danych osobowych

przeslanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

przysluguje Pani/Pan! prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwaEania
Pani/Pana danych osobowych.
jakim podstawe przetwarzania Pani/Pana danych
zakresie,
osobowych iest zgod4 ma Pani/Pan prawo do jei wycofania. Wycofanie
zgody nie ma wplywu na zgodnoi€ z pBwem przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie zgody przed jeiwyco{aniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane sq przetwarrane na podstawie
zgody lub na podslawie !mow)', a przetwarzanie odbywa siQ w spos6b
zautomatfzowaiy, przysluguie Pani/Panu prawo do przenoszenia danych

W

w

automatycznei oceny rfryka ubezPeczenioweSo.

W

przypadku wyraienia zgody na zautomatfzowane podeimowanie
decfzli we wlasnych celach marketingowych Administratora, decr'zie

dorycd kierowania do Pana/Pani okreSlonych komunikat6w
marketingowych oraz przedstawienia Pani/Panu oferry produktow lub
uslug Administratora. DecFje bqd4 podeimowane na podstawie Pani/
Pana danych doryczqcych, dary urodzenia, wykonywanego zawodu,
te bqdq

mieisca zamieszkania, posiadanych produktoq hisrorii lbezpieeenia.
Decfzje bedq opane o profilowanie, tj. zautomatfrowane wykorrystanie
danych osobowych w celu okreslenia zachowai, preferencii lub potrzeb
w zakresie produkt6w lub uslug oraz w celu przedstawienia Pani/Panu
oferq/ produkt6w lub uslug.

Informacia o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w zwiezku z zawieranq umowa ubezpiecrenia

jest niezbqdne do dokonania oceny rfzyka ubezpieczeniowego oraz do
zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia - bez podania iadanych
przez Administratora danych osobowych nie lest moiliwe zawarcie
umowy ubezpiecrehia.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych iest dobrowolne.

