Zmiany w przepisach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych
Szanowni Państwo,
ochrona danych osobowych naszych Pośredników jest dla nas najwyższym priorytetem.
W związku z tym, że z dniem 25 maja 2018 roku, zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych –
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO),
przesyłam dokument informujący o celu i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Pramerica Życie TUiR SA.
W dokumencie tym znajdą Państwo również szczegóły dotyczące przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem przedmiotowych
danych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Kto jest administratorem moich danych i z kim mogę się kontaktować?
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa (dalej jako „Pramerica”). Z administratorem danych można kontaktować się poprzez
adres email: kontakt@pramerica.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.pramerica.pl, telefonicznie pod numerem: +48 800 33 55 33
lub pisemnie na adres siedziby Pramerica.
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym w Pramerica inspektorem ochrony danych poprzez
adres email: iod@pramerica.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.pramerica.pl, telefonicznie pod numerem: +48 800 33 55 33 lub
pisemnie na adres siedziby Pramerica (najlepiej z dopiskiem „RODO”).
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Pramerica w następujących celach:
Cel przetwarzania
W przypadku agentów ubezpieczeniowych - zawarcie oraz
realizacja umowy agencyjnej pomiędzy Panem/Panią a
Pramerica.
W przypadku osób fizycznych wykonujących czynności
agencyjne - zawarcie i realizacja umowy zawartej pomiędzy
Panem/Panią
a
Agentem
ubezpieczeniowym
współpracującym z Pramerica

Podstawa prawna przetwarzania
Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Pramerica; niezbędność
przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; Prawnie uzasadnionym
interesem
Pramerica
jest
realizacja
wykonywania
czynności
ubezpieczeniowych

Realizacja
obowiązków
prawnych
związanych
z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu

Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Pramerica, wynikających
z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów
prawa ubezpieczeniowego, m.in. w zakresie zarządzania
ryzykiem, obowiązków raportowych i sprawozdawczych

Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Pramerica, wynikających
z przepisów regulujących prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej

W przypadku agentów ubezpieczeniowych - monitorowanie
i kontrolowania należytego i terminowego wykonywania
powierzonych obowiązków

Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Pramerica m.in. zgodnie
obowiązującymi przepisami prawa i realizacją umowy

Realizacja obowiązków prawnych wynikających z innych
przepisów prawa polskiego oraz unijnego

Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Pramerica, wynikających m.in.
z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości

Przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym na szkodę
zakładów ubezpieczeń

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Pramerica oraz innych zakładów
ubezpieczeń (tj. przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym na szkodę
zakładów ubezpieczeń)

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Pramerica (tj. dochodzenie i
związku z zawartą umową.
obrona przed roszczeniami).
Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?
4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:


w związku z wykonaniem umowy agencyjnej oraz umowy zawartej z agentem ubezpieczeniowym współpracującym z Pramerica oraz
dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – do czasu przedawnienia tych roszczeń (okres ten wynika z
Kodeksu cywilnego, i innych ustaw);
 w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane,
wymagają przechowywania przez okres 5 lat);
Komu dane osobowe mogą być przekazywane?
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:


innym zakładom ubezpieczeń – w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom popełnianym na szkodę zakładów ubezpieczeń oraz
realizacją obowiązków prawnych ciążących na Pramerica;




podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. Komisji Nadzoru Finansowego oraz
Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Pramerica;

podmiotom świadczącym na rzecz Pramerica usługi, w tym np. dostawcom usług w zakresie orzecznictwa medycznego, dostawcom usług
informatycznych, dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Pramerica, do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Stany Zjednoczone Ameryki nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające na swym terytorium odpowiedni stopień ochrony
danych osobowych.
7. Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki odbywa się na podstawie stosownej umowy, zawierającej standardowe
klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Może Pani/Pan otrzymać kopię tej umowy – w tej sprawie prosimy o kontakt z
inspektorem ochrony danych.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże, jest niezbędne do zawarcia, a następnie wykonania umowy – bez podania danych osobowych,
nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
9. Przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych określone prawa, w tym: (i) prawo dostępu do danych osobowych
dotyczących Pani/Pana; (ii) prawo do sprostowania tych danych; (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania
tych danych; (v) prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym
Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).
10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów, ma Pani/Pan
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, w szczególności w związku z ich
przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego.
11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
(Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

