Oświadczenie Administratora Danych Osobowych
Współadministratorami danych osobowych są:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, (zwane dalej: „Pierwszym Współadministratorem”)
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, (zwane dalej: „Drugim Współadministratorem”)
W zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.
W ramach umowy o współadministrowanie, zawartej pomiędzy Pierwszym Współadministratorem a Drugim Współadministratorem, zostały uzgodnione
zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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; zwane dalej: „RODO”). W szczególności uzgodniono, że:
1.

Pierwszy Współadministrator jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego, co oznacza, że osoba, której dane dotyczą otrzymuje
szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów.

2.

Pierwszy Współadministrator zapewnia udostępnienie osobom, których dane dotyczą zasadniczej części uzgodnień pomiędzy Współadministratorami.

3.

Na podstawie umowy o współadministrowaniu Pierwszy Współadministrator prowadzi wspólny zbiór danych osobowych. Współadministratorzy mogą
przetwarzać dane o sobowe zawarte we wspólnym zbiorze danych pod warunkiem, że przetwarzanie jest realizowane w celu udzielenia odpowiedzi
na zgłoszenie.

Współadministratorzy wyznaczyli 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 poprzez:
1.

Formularz kontaktowy na stronie https://www.ergohestia.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo/

2.

Adres e-mail: iod@ergohestia.pl.

3.

Pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Pani/Pana dane są przetwarzane w celach:
1.

Analitycznych i statystycznych.

2.

Marketingowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych:
1.

Prawnie uzasadnione interesy administratora danych.

2.

Zgoda w przypadku jej dobrowolnego wyrażenia.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1.

Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Współadministratorów, m.in. dostawcom usług informatycznych, agencjom reklamowym.

2.

Innym administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
ERGO Hestia przekaże Pani/Pana dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. ERGO Hestia
zapewni odpowiednie zabezpieczenia tych danych osobowych.
W sprawie informacji o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia należy się skontaktować z administratorem danych lub
z inspektorem ochrony danych.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1.

Dostępu do swoich danych osobowych.

2.

Żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

3.

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

4.

Przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania 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 Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A lub inspektorem ochrony danych.
Dane kontaktowe wskazane są w pkt 1) i 2) powyżej.
Przez jaki okres będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?
W przypadku udzielenia stosownej zgody dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w tej zgodzie (np. w celach marketingowych), do
momentu jej wycofania, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ważności cookies określonej w Polityce cookies. Wycofanie zgody obejmuje w szczególności
samodzielne usunięcie przez Panią/Pana plików cookies z Pani/Pana urządzenia końcowego (wskazówki jak to zrobić znajdują się w Polityce cookies).
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pliki cookies, na które
Pan/Pani wyraził(a) zgodę i nie usunął/usunęła w ramach wycofania zgody będą przechowywane na urządzeniu końcowym zgodnie z terminami podanymi
w Polityce cookies – ich usunięcie przez Administratora z urządzenia końcowego Użytkownika nie jest technicznie możliwe.
Informacja o wymogu podania danych
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, nr KRS 0000024812 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 585-000-16-90. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 196 580 900 zł. Spółka posiada status dużego
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

www.ergohestia.pl

