
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”).

Współadministratorzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w celu oferowania dostępu do zasobów wiedzy udostępnianych  
w ramach Platformy dedykowanej dla brokerów ubezpieczeniowych, zawierającej w szczególności informacje o działalności i usługach 
Grupy ERGO Hestia oraz umożliwiającej udział w szkoleniach.

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 osobowe zawarte we wspólnym zbiorze danych pod warunkiem, 
że przetwarzanie jest realizowane w celu świadczenia usług w ramach Platformy – Portal Wiedzy Korporacyjnej.

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.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolne wyrażona zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie  
Współadministratorów, m.in. dostawcom usług informatycznych, agencjom reklamowym.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

3. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzo-
wanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczyty maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego 
administratora,

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

5. prawo do wycofania zgody.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług w ramach Platformy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z rozszerzonych funkcjonalności Platformy.


