RODO czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na
Życie ERGO Hestia SA (dalej: ERGO Hestia )
Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
Numer telefonu: 801 107 107 lub (58) 555 55 55
2. Kto jest inspektorem ochrony danych?
Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
Adres email: iod@ergohestia.pl
3. W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w celu zawarcia umowy ubezpieczenia,
objęcia ochroną ubezpieczeniową – w celu oceny ryzyka, zawarcia umowy lub
objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz w celu ustalenia wysokości składki będziemy
stosować profilowanie. Decyzje będą podejmowane na podstawie danych zebranych
w procesie objęcia ochroną ubezpieczeniową i zawarcia umowy ubezpiecznia
dotyczących m.in. daty urodzenia, informacji o stanie zdrowia.
2) wykonania umowy ubezpieczenia m.in. wykonania czynności ubezpieczeniowych
związanych w likwidacją roszczeń. W przypadku zgłoszenia roszczenia w celu
ustalenia ścieżki likwidacyjnej stosowane jest profilowanie. Decyzje o wyborze ścieżki
likwidacyjnej będą podejmowane na podstawie danych zebranych w trakcie procesu
zgłoszenia roszczenia oraz rodzaju roszczenia.
3) reasekuracji ryzyk
4) dochodzenia roszczeń.
5) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – w
przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych będziemy
stosować profilowanie. Oznacza to, że na podstawie Pani/Pana danych i innych
informacji opracujemy profil marketingowy, aby przedstawiać Pani/Panu oferty
dopasowane do Pani/Pana potrzeb. Na podstawie takiego profilu nie będą
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
6) przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym – w zakresie niezbędnym do
przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności ERGO Hestii dla
celów przestępczych.
7) rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących usług świadczonych
przez ERGO Hestię, a także wniosków i zapytań skierowanych do ERGO Hestii.

8) wypełnienie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu, raportowaniu FACTA oraz CRS – wypełnienie
obowiązków instytucji obowiązanej wynikających z ustawy z dnia 16.11.2000 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), wypełnienie
obowiązku wymiany informacji podatkowej ze Stanami Zjednoczonymi wynikającego
z ustawy z dnia 09.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie
poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia
ustawodawstwa FATCA (dalej: ustawa FATCA), wypełnienie obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 09.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowej z
innymi państwami (dalej: ustawa CRS).
4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
Podstawy prawne przetwarzania danych:
1) niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, objęcia
ochroną ubezpieczeniową i wykonywania umowy.
2) prawnie uzasadnione interesy administratora danych – to m.in. prowadzenie
marketingu bezpośredniego swoich usług, możliwość ewentualnego dochodzenia
roszczeń, przeciwdziałanie i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę
zakładu ubezpieczeń, zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z
zawarciem umowy ubezpieczenia.
3) wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych – przetwarzanie w
celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa to m.in.
przetwarzanie na podstawie przepisów o rachunkowości, rozpatrywaniu
reklamacji związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym
organów nadzorczych oraz do innych podmiotów, do których ERGO Hestia jest
zobowiązana raportować, wypełnienie obowiązków ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy FACTA, ustawy CRS.
4) zgoda w przypadku jej dobrowolnego wyrażenia.
5. Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii m.in.
dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji
należności,
świadczenia
usług
archiwizacyjnych,
przeprowadzającym
postępowanie
likwidacyjne
roszczeń
ubezpieczeniowych,
agentom
ubezpieczeniowym,
2) zakładom reasekuracji,
3) innym zakładom ubezpieczeń w przypadku udzielenia odrębnej zgody,
4) podmiotom wykonującym działalność leczniczą,
5) innym podmiotom w przypadku udzielenia odrębnej zgody,
6) innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów
administratora danych.
W przypadku wyrażenia zgody Pani/Pana dane mogę być przekazane innym zakładom
ubezpieczeń w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz podmiotom z grupy kapitałowej
ERGO Hestia w celu marketingu bezpośredniego ich produktów i usług.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
ERGO Hestia
przekaże Pani/Pana dane osobowe do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym jeżeli okaże się to niezbędne do
wykonania łączącej nas umowy ubezpieczenia. ERGO Hestia zapewni odpowiednie
zabezpieczenia tych danych osobowych. Może Pani/Pan otrzymać kopię przekazanych
danych oraz żądać wskazania miejsca udostępnienia danych. W tej sprawie należy się
skontaktować z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.
6. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
1) prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2) prawo dostępu do danych osobowych (informacji o przetwarzanych danych,
kopię danych) oraz prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ma
Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na
podstawie uzasadnionych interesów administratora. W szczególności
przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na
potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
4) prawo do przenoszenia danych osobowych – ma Pani/Panu także prawo do
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo
przesłania do innego administratora.
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych
lub
z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej w pkt. 1-2.
7. Inne informacje
Przez jaki okres będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?
W przypadku gdy doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną
ubezpieczeniową Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu
przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności
obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) dotyczących
umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy FACTA, ustawy
CRS.
Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tego
tytułu.

Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową w
przypadku udzielenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą wykorzystywane do celów
marketingowych, chyba że wycofa Pani/Pan zgodę.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia lub objęciem
ochroną ubezpieczeniową jest konieczne do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia
ochroną
i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego –
bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia lub objęcie
ochroną ubezpieczeniową, likwidacji roszczenia. W przypadku gdy podanie danych
osobowych jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji – nie podanie danych osobowych
będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

