
OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO 

Hestia S.A. (dalej: ERGO Hestia). Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może skontaktować się  

z administratorem danych osobowych: 

1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; 

2) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą, może 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; 

2) za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl; 

3) poprzez formularz kontaktowy w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie 

www.ergohestia.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celach: 

1)  kontaktowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy pomiędzy administratorem a 

podmiotem, w imieniu, którego działa Pani/Pan jako osoba kontaktowa, pełnomocnik lub inna 

osoba działająca w imieniu tego podmiotu; 

2) archiwizacyjnych; 

3) wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu,  

4) związanych z obsługą za pośrednictwem infolinii – Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przetwarzane w postaci nagrania rozmowy. 

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: 

1) prawnie uzasadniony interes administratora danych;  

2) wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych; 

5. Dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, z którym administrator zawarł umowę, którego 

Pani/Pan reprezentuje w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. 

6. Dane osobowe  mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

ERGO Hestii m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne, 

kancelariom  prawnym,   prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,  audytorom. 

7. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez ERGO Hestię, 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; 

4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

8. W celu skorzystania z praw określonych w ust. 7 należy skontaktować się z administratorem 

danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.  

9. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń  
z tytułu umowy zawartej z podmiotem, którego Pani/Pan reprezentuje lub do momentu 
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 


