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INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 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, dalej „RODO”) informujemy, że:  

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Podkarpacki Dom Ubezpieczeń Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-105) ul. Przemysłowa 5 (dalej również 

Spółka). Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pod wskazanym tutaj adresem lub pisząc 

na adres e-mail: biuro@pdu24.pl. 

 

II. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawie 

ochrony swoich danych osobowych na adres e-mail: iod@pdu24.pl, a także pisemnie na adres naszej 

siedziby wskazany w punkcie I powyżej.  

 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane podane Administratorowi mogą być przetwarzane: 

1. w celu określenia Pani/Pana potrzeb i wymagań w zakresie ochrony ubezpieczeniowej  

i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody 

(podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO); 

2. w celu określenia Pani/Pana przyszłych potrzeb i wymagań w zakresie ochrony ubezpieczeniowej  

i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia w przyszłości, na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO); 

3. w celu proponowania Pani/Panu produktów i usług oferowanych przez Administratora, 

na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

4. w celu administrowania przez nas zawartymi umowami ubezpieczenia co stanowi realizację naszego 

prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację 

naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

6. w celu prowadzenia, oceny i udoskonalania działalności gospodarczej Administratora (w tym 

opracowywania nowych produktów i usług; zarządzania korespondencją Administratora; analizy 

produktów oferowanych przez Administratora; realizacji funkcji analityki danych oraz 

rachunkowości, audytu i innych funkcji wewnętrznych), co stanowi realizację naszego prawnie 

uzasadnionego interesu jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

 

IV. Prawo do sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit e lub f) 

1. Jeżeli przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 

interesu, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej. 

Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, 

że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana 

interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa  

– zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 
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V. Odbiorcy danych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

1. Pracownikom naszej firmy, na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji 

obowiązków służbowych; 

2. upoważnionym podmiotom zewnętrznym, czyli podmiotom przetwarzającym dane na nasze 

zlecenie, w tym w szczególności dostawcom usług informatycznych; 

3. zakładom ubezpieczeń, towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych, ubezpieczającym  

w ubezpieczeniach grupowych; 

4. podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

VI. Przekazanie danych do państwa trzeciego 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

VII. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe: 

1. w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę – do momentu 

wycofania tej zgody; 

2. w przypadku przetwarzania danych w związku z administrowaniem zawartymi przez nas umowami 

ubezpieczenia – przez 6 lat; 

3. w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do 

momentu przedawnienia roszczenia; 

4. w przypadku związanym z prowadzeniem oceny i udoskonalania działalności gospodarczej 

Administratora – przez 6 lat. 

 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3. usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia wobec ich przetwarzania; 

4. przenoszenia danych; 

5. w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę – przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można 

odwołać w każdym czasie wysyłając pismo na adres Administratora wskazany w pkt. 1, wysyłając 

e-mail na adres: iod@pdu24.pl, a także w oddziale Spółki; 

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień przysługujących względem Administratora, prosimy  

o kontakt ze Spółką na adres wskazany w punkcie 1 lub na adres e-mail: iod@pdu24.pl. Odpowiedni 

wniosek można również złożyć bezpośrednio w oddziale Spółki. 

 

IX. Dobrowolność/obowiązek podania danych.  

Podanie danych osobowych w celu przedstawienia ofert umów ubezpieczenia jest dobrowolne, 

ale konieczne do przedstawienia oferty – bez podania danych osobowych nie jest możliwe 
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sporządzenie odpowiedniej oferty. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest 

dobrowolne. 

 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania 

w celu przedstawienia Pani/Panu optymalnej oferty handlowej. Profilowanie to nie będzie wiązało się 

z podejmowaniem przez nas jakichkolwiek innych decyzji poza przekazaniem Pani/Panu dopasowanej 

oferty handlowej. 


