ЗАЯВА КОНТРОЛЕРА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Контролером персональних даних є Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
(далі: «ERGO Hestia»). Фізична особа, якої стосуються дані, може зв’язатися з контролером
персональних даних:
1) у письмовому вигляді за адресою: вул. Гестії, 1, 81-731 Сопот;
2) за номером телефону: 801 107 107 або  58 555 60 00.
2. Контролер персональних даних призначив інспектора захисту персональних даних, з яким можна
зв’язатися з усіх питань, що стосуються опрацювання персональних даних та прав, пов’язаних
з опрацюванням даних. Особа, якої стосуються персональні дані може зв’язатися з інспектором
захисту даних:
1) у письмовому вигляді за адресою: вул. Гестії, 1, 81-731 Сопот;
2) за адресою електронної пошти: iod@ergohestia.pl;
3) через контактну форму в розділі «Захист персональних даних» на сторінці www.ergohestia.pl.
3. Контролер персональних даних здійснює обробку з такою метою:
1) контакт у зв’язку з укладенням та виконанням договору між контролером та суб’єктом, від імені
якого Ви дієте як контактна особа, уповноважена особа або інша особа від імені цього суб’єкта;
2) архівація;
3) у зв’язку з обслуговуванням за посередництвом гарячої лінії – Ваші персональні дані можуть
опрацьовуватися у формі запису розмови.
4. Правова основа опрацювання персональних даних:
1) законний інтерес контролера даних;
2) виконання законних обов’язків контролера даних;
5. Персональні дані були отримані від суб’єкта, з яким контролер уклав договір, якого Ви представляєте,
у такому обсязі: ім’я, прізвище, номер телефону, ел. адреса.
6. Персональні дані можуть передаватися суб’єктам, що обробляють дані від імені ERGO Hestii зокрема,
постачальникам IT-послуг (у тому числі послуг хмарних обчислень), суб’єктам, що надають послуги
з архівування, юридичним канцеляріям, які здійснюють поштову чи кур’єрську діяльність, аудиторам
– вищевказані суб’єкти обробляють дані на підставі договору з ERGO Hestia та виключно відповідно
до її вказівок.
7. Особи, чиї персональні дані опрацьовуються ERGO Hestia, мають наступні права у зв’язку з їх
опрацюванням:
1) право на доступ до своїх персональних даних;
2) право вимагати виправлення, видалення або обмеження опрацювання своїх персональних даних;
3) право на заперечення проти обробки персональних даних в такому обсязі, в якому вони
обробляються;
4) право на внесення скарги до наглядового органу, який займається захистом персональних даних.
8. З метою реалізації прав, зазначених у п. 7 вище, будь ласка, зв’яжіться з контролером персональних
даних або з інспектором захисту даних.
9. Персональні дані зберігатимуться до моменту завершення строку позовів за договором, укладеним
з суб’єктом, який Ви представляєте, або до моменту завершення строку обов’язку зберігання даних,
що виникає з законодавчих положень.
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