INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.
3.

4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIK Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Polanki 19,
80-308 Gdańsk.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w BIK Brokers może się Pani/Pan kontaktować pisząc na adres e-mail
iodobik@bikbrokers.pl lub na adres siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
BIK Brokers przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a.
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia*) tj. oceny przez
BIK Brokers ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie (art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku - Dz.U.2017.1170 z późn. zm)
b. wykonywania Umowy Ubezpieczenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe będące stroną Umowy Ubezpieczenia
(art. 6 ust 1 lit. b) i c) Rozporządzenia*).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą
być:
a.

Towarzystwa Ubezpieczeń, z którym zawrze Pani/Pan Umowę Ubezpieczenia,

b.

podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu BIK Brokers na podstawie zawartej z BIK Brokers
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT, archiwizacja
dokumentów,

5.

c.

firmy wspierające BIK Brokers w zakresie świadczonych usług,

d.

instytucje upoważnione z mocy prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
a.

W przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia – przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania Umowy
Ubezpieczenia, okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, okres możliwego
dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że
przepisy prawa (np. Rozporządzenia* lub z zakresu rachunkowości i podatków) będą zobowiązywać BIK Brokers do
dłuższego przetwarzania tych danych. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przetwarzania Pani/Pana
danych.

b.

W przypadku nie zawarcia Umowy Ubezpieczenia, do chwili zakończenia działań zmierzających do zawarcia z
Umowy Ubezpieczenia, chyba że dłuższe ich przechowywanie uzasadniać będą przepisy prawa, w szczególności
Rozporządzenia*.

c.
6.

7.

W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana

zgodę, BIK Brokers będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.
Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie podanych przez
Panią/Pana danych, wpływających na to ryzyko (np. o szkodowości w poprzednich latach, wieku, okresie posiadania uprawnień
do prowadzenia pojazdów). Ocena ta będzie opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu tych danych, w tym
ich profilowaniu. Taka ocena ryzyka jest niezbędna do zawarcia z Panią/Panem Umowy Ubezpieczenia i ustalenia warunków
tej Umowy, w szczególności wysokości składki (która jest zależna od wyniku profilowania).
W związku z przetwarzaniem przez BIK Brokers Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a.

dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy BIK Brokers przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w
jakim zakresie,

b.

sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

c.

ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez BIK Brokers
i wstrzymania dalszych operacji na danych,

d.

usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania,

e.

przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do
Państwa,

f.

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną
zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz z
przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,

h.

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa
zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez BIK Brokers odbywa się z naruszeniem prawa.

8.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia
Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem BIK Brokers działającego jako broker ubezpieczeniowy.

9.

BIK Brokers nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

*Rozporządzenie - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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)
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