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Zgodnie z art. 13 ust1 i ust2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r/ informuję iż:
Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom!
ADMINISTRATOR
.Administratorem Pana/ Pani danych jest „KANCELARIA” – tj Kancelaria Content Insurance Anna Borowiak Broker Ubezpieczeniowy
ul Projektantów 9 m9 75-324 Koszalin. Informuję, że zgłoszenie zmiany danych osobowych, kontaktowych, żądanie zaprzestania
przetwarzania danych czy zgłoszenie sprzeciwu należy przesłać na adres jak wyżej lub na adres e-mail : content@koszalin.home.pl
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZTWARZANIA DACH OSOBOWYCH :
Kancelaria jak wyżej działa na rzecz klienta współpracując z wieloma Ubezpieczycielami zarejestrowanymi na stronach
www.knf.gov.pl, wyszukiwanie: https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow – zgodnie z aktualną ustawą z dnia 15
grudnia 2017r o dystrybucji ubezpieczeń / Dz. U. 2017 poz 2486/.Podstawą działania Brokera jest licencja nr 777/00 i wpis do
rejestru brokerów / Rejestr brokerów : https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE//, prowadzony przez Komisje Nadzoru Finansowego
www.knf.gov.pl .
Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu :
1) Realizacji umowy- zapewnienia zleconej przez Pana/ Panią ubezpieczeniowej obsługi brokerskiej/ zgodnie z
przepisami prawa Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r o dystrybucji ubezpieczeń- jak wyżej/- w tym podjęcia działań przed
zawarciem umowy ubezpieczenia, oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wykonania umowy ubezpieczenia, pomocy w
realizacji odszkodowań, oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych (Informuję, że
przetwarzane mogą być również dane wrażliwe/ np. dotyczące stanu zdrowia/ - należy na to wyrazić osobną zgodę w
ramach realizacji celu wynikającego z umowy – obsługi brokerskiej Pana/ Pani ubezpieczeń / art 9 ust 2 pkt a, ogólnego
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r /. Taka klauzula zgody znajduje się na
pełnomocnictwie brokerskim.
2) Prawnie uzasadnionego celu Administratora jak np. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych , wypełnienia
obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości , w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed
dochodzonymi roszczeniami
3) Marketingu własnego Kancelarii – w szczególności przekazywania informacji o nowo oferowanych produktach i usługach,
które potencjalnie mogłyby zapewnić Panu/ Pani korzystną ochronę ubezpieczeniową – „ KANCELARIA” prosi o
wyrażenie osobnych zgód na ten cel .
4) Marketing usług własnych Ubezpieczycieli wymaga odrębnej zgody na ich dokumentach własnych..
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Podane dane będą przechowywane 10 lat od wygaśnięcia współpracy i zrealizowanej umowy ubezpieczenia –polisy, lub
do innego terminu – wynikającego z obowiązujących przepisów prawa- jak np. dotyczących przedawnienia ewentualnych
roszczeń.
ODBIORCY DANYCH :
1)Odbiorcą Pana/ Pani danych osobowych będą, wybrane do wykonania usługi brokerskiej – począwszy od zapytania o
warunki ubezpieczenia, zarejestrowane w Polsce podmiotom rynku ubezpieczeniowego- jak w wykazach na stronach
www.knf.gov.pl
Pani / Pana dane osobowe nie będą przez Administratora- „ KANCELARIĘ” przekazywane do odbiorców mających siedzibę
lub przetwarzających dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
Chociaż Content Insurance nie przekazuje żadnych danych poza obszar EOG, nie można całkowicie wykluczyć
możliwości, że dane Pana/ Pani zostaną udostępnione przez Ubezpieczyciela poza terytorium państwa nienależącego do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),w tym również do państwa niezapewniającego , według Komisji
Europejskiej, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Tak może stać się np. w razie wystąpienia zdarzenia
ubezpieczeniowego na terytorium państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG
2) PANI/ PANA dane mogą być przekazane przez „ KANCELARIĘ” podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora np. Poczcie Polskiej a także dostawcom usług IT lub współpracującym w ubezpieczeniach partnerom „
KANCELARII”, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami administratora.
ZAKRES PRZETWARZANIA:
Dane osobowe przechowywane będą w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji celów jak wyżej –głównie
zapewnienia ubezpieczeniowej obsługi brokerskiej – zgodnie z pełnomocnictwem brokerskim.
WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umówionego celu - ubezpieczeniowej obsługi
brokerskiej, zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia w tym np. do oceny ryzyka a także dla innych usprawiedliwionych
celów Administratora – np. celów archiwalnych.
Konsekwencją niepodania danych będzie odstąpienie Kancelarii Content Insurance Anna Borowiak Broker
Ubezpieczeniowy od obsługi brokerskiej Pana/ Pani.
Administrator przestanie przetwarzać Pana/ Pani dane osobowe w celach marketingu własnego- jeśli zgłosi Pani sprzeciw
wobec przetwarzania w tym celu.
PRAWA KONSUMENTA
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Administrator danych ułatwia korzystanie z praw konsumenta z art. 15-22 rozporządzenie j/w zwanego w
skrócie „RODO’
Posiada Pan/ Pani :
-prawo dostępu do własnych danych, w tym uzyskania kopii danych,
-prawo żądania sprostowania danych
-prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
-prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Pana/ Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
-prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli Pana/ Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu
świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
-prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane
innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem (dane powyżej).
Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do PIODO / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / Warszawa ul Stawki
2,gdy uzna Pan/ Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
INFORMACJA DODATKOWA
Zawierając umowę na rzecz innych Ubezpieczonych- klient oświadcza , że działa za zgodą tych osób również w sprawie
dotyczącej przetwarzania danych osobowych i wie, że Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacenia składki
ubezpieczeniowej.

Biuro: 75-412 Koszalin Projektantów 9/9
tel./fax (094) 347-11-31
G.S.M.(0605)098060
E mail: content@koszalin.home.pl
www.contentbroker.pl

