Oświadczenie Administratora Danych Osobowych
I. Administratorem danych osobowych jest AGENT UBEZPIECZENIOWY JERZY JARONI. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się
z administratorem danych osobowych:
1) pisemnie, na adres ul. Mostowa 22 , 87-300 Brodnica
2) telefonicznie, pod numerem: 56 49 405 40.
3) mailowo, na adres: agenci_jm@wp.pl
II. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia,
a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu jej wykonania , obsługi , rozpatrywania zgłoszonych reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług
Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz firm z którymi administrator danych osobowych współpracuje.
III. W celu ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej stosowane jest profilowanie wykonane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe z którymi administrator współpracuje:
1) decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku
ubezpieczeń komunikacyjnych, również na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
2) w przypadku zawarcia umowy na odległość, decyzje będą podejmowane automatycznie (bez udziału człowieka) na podstawie danych zebranych
w procesie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
3) w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje będą podejmowane automatycznie na podstawie danych zebranych podczas zawarcia
i wykonania poprzedniej umowy ubezpieczenia.
Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w historii ubezpieczenia, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka
ubezpieczeniowa może być wyższa;
4) pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody, przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego mogą zostać uwzględnione dane uzyskane za pośrednictwem Biura
Informacji Kredytowej oraz Krajowego Rejestru Długów.
W przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych profilowanie będzie stosowane w celu
opracowania profilu marketingowego i dopasowania indywidualnej oferty.
IV. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:
1) w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia;
2) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia jest
prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych;
3) w celu rozpatrywania zgłoszonych reklamacji oraz w celu przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym są ciążące na administratorze danych
osobowych obowiązki wynikające z przepisów prawa;
4) w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, będzie ona podstawa prawną przetwarzania.
V. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie AGENT UBEZPIECZENIOWY JERZY JARONI, zakładom
ubezpieczeń na potrzeby przygotowania oferty i zawarcia ubezpieczenia oraz innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne
podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie AGENT UBEZPIECZENIOWY JERZY JARONI uważa się przede wszystkim: dostawców usług informatycznych
VI. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez AGENT UBEPIECZENIOWY JERZY JARONI, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania;
4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
6) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
7) w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska lub żądania
interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.
VII. W celu skorzystania z praw określonych w punkcie VI należy skontaktować się z administratorem danych osobowych.
VIII. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe
będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług administratora danych osobowych, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie
danych w tym celu.
IX. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty i zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.
X. AGENT UBEZPIECZENIOWY JERZY JARONI współpracuje z poniższymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, w celu przedstawienia oferty dane osobowe zostaną
przekazane w zakresie umożliwiającym wyliczenie należnej składki:























Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
TUiR Warta S.A.
TUnŻ Warta S.A.
TUiR Allianz S.A.
PZU S.A.
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
TU Inter Polska S.A. (Inter Ubezpieczenia)
AXA
Gefion
Proama (grupa Generali)
MTU (Ergo Hestia)
You Can Drive (Ergo Hestia)
AVIVA
Gothaer TU S.A.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
TUZ TUW (TUZ Ubezpieczenia)
HDI
Balcia Insurance (RESO Europa Service)
Link 4 TU S.A.

