
Klauzula informacyjna dla Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na ERGO Hestia SA 

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych Nazwa: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń 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 

Inspektor ochrony 

danych 

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.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

 adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot 

 adres email: iod@ergohestia.pl 

 formularz kontaktowy: znajduje się w sekcji OCHRONA DANYCH 

OSOBOWYCH na stronie www.ergohestia.pl  

Cele i podstawy prawne 

przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na   

zgłoszenie.  

W zależności od przedmiotu zgłoszenia podstawą  prawną przetwarzania 

danych będzie: 

 

Zawarcie i wykonanie umowy 

wypełnienie przez administratora obowiązków prawnych  

uzasadniony interes administratora 

 

Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii (m.in. 

dostawcy usług IT, agenci ubezpieczeniowi, podmioty przeprowadzające 

postępowanie likwidacyjne świadczeń ubezpieczeniowych – w zależności od 

przedmiotu zgłoszenia) 

Prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

 prawo dostępu do danych osobowych (informacji o przetwarzanych 
danych, kopię danych) oraz prawo żądania ich sprostowania 
(poprawiania), ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

 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. 

 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.   

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych 

http://www.ergohestia.pl/


Inne informacje Okres przetwarzania danych: dane osobowe będą przechowywane do 

momentu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. 

 

Podanie danych osobowych w związku ze zgłoszoną sprawą jest konieczne do 

identyfikacji osoby zgłaszającej – bez podania danych osobowych nie jest 

możliwe udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie. 

 

 

 

 

 


