Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO

Od 25 maja zaczynają być stosowane nowe przepisy o ochronie danych osobowych, dlatego zgodnie z rozporządzeniem
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) "RODO", wskazujemy w jaki sposób przetwarzamy
Twoje dane osobowe, informując że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest Miejska Agencja Ubezpieczeniowa Secesja Sp. z o.o., nasz
adres siedziby: ul. Piotrkowska 233, 90-456 Łódź, możesz skontaktować się z nami pod numerem tel. 42 637 78
00 lub pod adresem mailowym kontakt@secesja-ubezpieczenia.pl, nasze biuro jest czynne w godzinach:
Pn.,Śr.,Pt. 8.30-16.30, Wt., Czw. 9.00-17.00.
2) kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego
inspektor@secesja-ubezpieczenia.pl;
3) Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, a także – w związku
ze świadczonym przez nas pośrednictwem ubezpieczeniowym - w celach marketingowych, w szczególności w
celu kontaktu drogą mailową i telefoniczną, informowania o usługach i produktach, na podstawie Twojej zgody
lub w prawnie uzasadnionym interesie dotarcia do Ciebie z naszą ofertą ubezpieczeniową;
4) przetwarzamy dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, a także do
utrzymywania z Tobą kontaktu;
5) odbiorcą Twoich danych może być towarzystwo ubezpieczeniowe, a także podmiot, który na podstawie
stosownej umowy powierzenia świadczy nam usługi informatyczne;
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu w celach
marketingowych do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, a jeśli korzystać z
ubezpieczenia – w okresie obowiązywania polisy i po jej zakończeniu przez czas niezbędny do dochodzenia i
obrony roszczeń;
8) posiadasz prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
9) masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
10) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
11) podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Twojej zgody, ale jeśli ich nie
podasz nie będziemy mogli nawiązać z Tobą kontaktu i przekazywać Tobie istotnych informacji;
12) decyzje podejmowane wobec Ciebie i Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób
zautomatyzowany, ani z użyciem profilowania.
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