
INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

Senatorskiej 18

00000 -28-87- Grup

Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (IVASS) pod nr 26.
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1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
y administratorem Twoich danych

1) Senatorska 18, 00-082 Warszawa;
2) -mail: centrumklienta@generali.pl;
3) telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.

2. em Ochrony Danych

-mail na adres: iod@generali.pl lub

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1)

lit. b RODO);
2)

g RODO);
3)

lit. c RODO);
4)

przepisy o wy
ustawodawstwa FATCA (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

5)
przepisy o wymianie informacji podatkowych z
RODO);

6) rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

7)
-

rezerw techniczno-
es, w zakresie przewidzianym przepisami

8)

f RODO);
9)

10)
na zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11)

12)

13)
naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2
lit. f RODO);

14)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.

1)
w dowolnym momencie. Wycofanie przez C

2)
3) prawo sprostowania Twoich danych;
4) danych;
5)

prawnie uzasadniony interes;
6) prawo przenoszenia danych;
7)

Danych Osobowych z -193 Warszawa).

5. Komu przekazujemy Twoje dane
1)

agentom ubez
2)

www.generali.pl/global).
3)

4)
rali T.U. S.A., Generali Finance Sp. z o.o.,

entowany przez Generali PTE S.A., Generali Investments TFI
S.A.)
ten temat w punkcie 11. tej Informacji.

6.

1) - do momentu wycofania zgody;
2) - do mom

3)
- maksymalnie pr

4) -

5) -

przetwarzania;
6)

-ubezpieczeniowych
- -

7.
1)

oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Bez

2) Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

8.
1)

2)

Generali w
Przetwarzamy Twoje dane poza EOG tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich

zab

isji Europejskiej. Przys

9.

podm
1)

Zdrowia, w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia;
2)

3) - w razie wskazania Ciebie jako ubezpieczonego, w
zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji o przedmiocie
ubezpieczenia.

Dane te pozyskujemy jednak tylko w sytuacji, gdy ich pozyskanie jest w konkretnej sytuacji

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych
1)

i statystyk, w celu

podejmujemy m.in. w oparciu o informacje o Twojej dacie urodzenia, wieku, charakterze
wykonywanej pracy, miejscu zamieszkania, przebiegu ubezpi

2)

ej.

11.
marketingowych

1)
T.U. S.A., Generali

Finance Sp. z o.o., z
siedzibami przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa

2)
wszystkie informacje zawarte w formularzach, umowach, wnioskach lub ofertach, w tym
informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, przedmiotach ubezpieczenia,
szkodach i ich

3)

4)
opisane w pkt 4. tej Informacji.

5)

Grupy Generali w Polsce.
6)

Generali w Polsce znajdziesz na stronie: https://www.generali.pl/polityka-prywatnosci.
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1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
y administratorem Twoich danych osobowych.

1) Senatorska 18, 00-082 Warszawa;
2) -mail: centrumklienta@generali.pl;
3) telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.

2. em Ochrony Danych

-mail na adres: iod@generali.pl lub

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1)

wykonania umowy ubezpieczenia lub umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

2)

3) rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

4)
-ubezpiecze

rezerw techniczno-

kuracyjnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f oraz, w
st. 2 lit g

5)

lit. f RODO);
6)

naszego prawnie uzasadnioneg

7)
na zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8)

t. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9)

lit. b RODO);
10)

naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust.
2 lit. f RODO);

11) ych do Grupy Generali w Polsce (marketing

.

4. anych

1)

2)
3) prawo sprostowania Twoich danych;
4) lub ograniczenia przetwarzania danych;
5)

prawnie uzasadniony interes;
6) prawo przenoszenia danych;
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Ur

-193 Warszawa).

5. Komu przekazujemy Twoje dane
1)

2)

3)
Finance Sp. z o.o.,

Generali DFE Generali Investments
TFI S.A.) i .

na ten temat w punkcie 11. tej Informacji.

6.

1) oda - do momentu wycofania zgody;
2) -

3)
- maksymalnie przez 3

4) -

5) gdy -

przetwarzania;
6)

-
-

-

7. Czy podanie
1)

oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Bez
ubezpieczenia.

2) Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

8.
1)

2)

rzamy Twoje dane poza EOG tylko w sytuacji, gdy

tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne

a
decyzja Komisji Europejskiej

9.

1) cze oraz Narodowego
Funduszu Zdrowia, w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia;

2) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie informacji o zawartych umowach

3)

4)

5) - w razie wskazania Ciebie jako ubezpieczonego, w
zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji o przedmiocie
ubezpieczenia;

6) poprzedniego posiadacza pojazdu mechanicznego lub gospodarstwa rolnego - w razie

na Ciebie posiadania gospodarstwa rolnego, w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i
kontaktowych oraz informacji o przedmiocie ubezpieczenia.

Dane te pozyskujemy jednak tylko w sytuacji, gdy ich pozyskanie jest w konkretnej sytuacji

owego w
przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych
1)

te podejmujemy m.in. w oparciu o informacje o Twojej dacie urodzenia, wieku,
charakterze wykonywanej pracy, miejscu zamieszkania, przebiegu ubezpieczenia czy dane

2)

11. w Polsce w celach
marketingowych
1) W zakresie w jakim dobrowolnie u

w Polsce
Generali Finance Sp. z o.o., Generali DFE Generali PTE
S.A. z siedzibami przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa) w celach marketingowych, te

2) w Polsce
wszystkie informacje zawarte w formularzach, umowach, wnioskach lub ofertach, w tym
informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, przedmiotach ubezpieczenia,

w Polsce
nansowych lub ubezpieczeniowych,

w Polsce

3)
administratorami . tej Informacji.

w Polsce
zgody.

4) Grupy Generali w Polsce
opisane w pkt 4. tej Informacji.

5) c

z Grupy Generali w Polsce.
6) w Polsce

opisany w pkt. 2. tej Informacji.
Generali w Polsce znajdziesz na stronie: https://www.generali.pl/polityka-prywatnosci.


