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ZAKRES I ŹRÓDŁO 
DANYCH

WARTAuzyskałaPani/PanadaneosoboweodUbezpieczającegowzwiązkuzzawarciem
umowyubezpieczenia.

CEL, PODSTAWA 
PRAWNA I OKRES 
PRZET WARZANIA 
DANYCH

Pani/PanadaneosobowebędąprzetwarzaneprzezWARTĘwcelu:
1) ocenyryzykaubezpieczeniowego,wyliczeniaskładkiubezpieczeniowejorazobsługiiwykonaniaumowyubezpieczenianapodstawieprzepisówodziałalnościubezpieczeniowej

ireasekuracyjnej,doczasuupływuokresówprzedawnieniaroszczeń.WtymceluWARTAstosujeprocesyopartenazautomatyzowanympodejmowaniudecyzji,wtymprofilowaniu,
którewiążąsięzocenąinformacjiprzetwarzanychnaPani/Panatematprzezsysteminformatyczny(bezwpływuczłowieka)izzaszeregowaniemPani/Panadookreślonejgrupy,
wceluwyliczeniawysokościskładkiubezpieczeniowej.Podstawąprofilowaniabędądanezawartewewnioskuozawarcieumowyubezpieczeniaorazdanezebranenapodstawie
innychumówubezpieczeniazawartychprzezPanią/PanazWARTĄ,jakrównieżdanedotyczącehistoriiszkodowości.Konsekwencjątakiegoprzetwarzaniabędzieautomatyczna
decyzjadotyczącawysokościskładkilubinnychwarunkówumowyubezpieczenia.MaPani/Panprawodozakwestionowaniatakiejdecyzji,dowyrażeniawłasnegostanowiska
lubdopodjęciadecyzjiprzezpracownika;

2) zapobieganiaiwykrywaniaprzestępczości–napodstawieprzepisówodziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnejprzez5lat,awprzypadkuprzedsiębiorcówprzez10lat
odzawarciaumowyubezpieczenia;

3) reasekuracjiryzyka–napodstawieprawnieuzasadnionychinteresówrealizowanychprzezWARTĘ,tj.zmniejszeniaryzykaubezpieczeniowegozwiązanegozzawartąumową,
doczasuupływuokresówprzedawnieniaroszczeńdlaobsługiiwykonaniaumowyubezpieczenia;

4) windykacjiidochodzeniaroszczeńorazobronyprawWARTYwpostępowaniachprzedsądamiiorganamipaństwowymi–napodstawieprawnieuzasadnionegointeresuWARTY,
tj.możliwościdochodzeniaroszczeńlubobronyprzedroszczeniami,doczasuupływuterminówprzedawnieniaroszczeńprzysługującychWARCIEbądźprzedawnieniakaralności
czynupopełnionegonaszkodęWARTY;

5) marketinguwłasnychproduktówlubusługWARTY,wtymprofilowaniawceluokreśleniapreferencji lubpotrzebwzakresieproduktówubezpieczeniowychifinansowychoraz
wceluprzedstawieniaodpowiedniejoferty,napodstawieprawnieuzasadnionegointeresurealizowanegoprzezWARTĘ,tj.promowaniawłasnychproduktówlubusługWARTY,
doczasuwyrażeniaprzezPanią/Panasprzeciwuwobecprzetwarzaniadanychosobowychwtymcelu;

6) dochodzeniaroszczeńregresowychprzezWARTĘ(wprzypadkuwypłatyprzezWARTĘodszkodowaniazaszkodęwyrządzonąprzezosobętrzecią)–napodstawieprzepisów
kodeksucywilnego,przezokresprzedawnieniaroszczeńprzysługującychPani/Panuwzględemosobytrzeciejodpowiedzialnejzaszkodę;

7) likwidacji szkody (o ile zostanie zgłoszona),w tymobsługi zgłoszenia,wydania decyzji ubezpieczeniowej iwypłaty odszkodowania lub innego świadczenia – napodstawie
umowy,przepisówodziałalnościubezpieczeniowej i reasekuracyjnejorazprzepisówkodeksucywilnego,domomentuwydaniaprzezWARTĘdecyzjiwprzedmiociewypłaty
odszkodowanialubinnegoświadczenia,atakżewcelurozpatrywaniareklamacji(oilezostaniezłożona)–napodstawieprzepisóworozpatrywaniureklamacji,apoupływie
tegookresuwcelacharchiwizacyjnychnawypadekzgłoszeniakolejnejszkodylubdodatkowychroszczeń–napodstawieprawnieuzasadnionychinteresówrealizowanychprzez
WARTĘ,tj.obronyprzedroszczeniami,przezokresprzedawnieniaprzysługującychPani/Panuroszczeń;

8) ustalaniarezerwtechniczno-ubezpieczeniowychdlacelówwypłacalnościirezerwtechniczno-ubezpieczeniowychdlacelówrachunkowości,wtymwcelachstatystycznych,na
podstawieprzepisówodziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej,przezokresobowiązywaniaumowy,przezokreslikwidacjiszkodywprzypadkuzgłoszeniaszkodylub
innegoroszczeniaorazprzezczastrwaniaewentualnychpostępowańsądowychzwiązanychzdochodzonymprzezPanią/Panaroszczeniem;

9) rachunkowym,napodstawieprzepisóworachunkowości,przezokreswskazanywtychprzepisach,przedłużonyookresdochodzeniaroszczeń.
10)ocenysatysfakcjizusługWARTY–napodstawieprawnieuzasadnionychinteresówrealizowanychprzezWARTĘ,tj.kontroliprzebieguipodnoszeniastandardówrealizowanych

usługnapodstawiezebranychprzez WARTĘopinii,przezokresobowiązywaniaumowyubezpieczeniaa takżewokresienastępującymporozpatrzeniuroszczeńowypłatę
odszkodowanialubświadczeniazgłoszonychdoWARTY;

11)rozpatrywaniawniosków,skarg i reklamacji innychniżzwiązanezprocesem likwidacji szkody–napodstawieprzepisówo rozpatrywaniu reklamacji, apo ich rozpatrzeniu,
wcelacharchiwizacyjnych,napodstawieprawnieuzasadnionychinteresówrealizowanychprzezWARTĘ,tj.kontroliprawidłowościprowadzeniatychpostępowań.

DO CZEGO 
PRZYSŁUGUJE PANI/
PANU PRAWO

PrzysługujePani/Panuprawodo:
1) dostępudo swoichdanych– czyli uzyskaniaod WARTYpotwierdzenia, czyprzetwarzane sąPani/Panadaneosobowe;uzyskania ich kopii oraz informacjim.in. o: celach

przetwarzania,kategoriachdanych,kategoriachodbiorcówdanych,planowanymokresieichprzechowywaniaiźródleichpozyskaniaprzezWARTĘ;
2) ichsprostowania–czylipoprawienialubuzupełnieniadotyczącychPani/Panadanychosobowych,któresąnieprawidłowelubniekompletne;
3) ichusunięcia–wprzypadkachwskazanychwart.17ogólnegorozporządzeniaoochroniedanych,wszczególnościwprzypadku,gdydaneosoboweniesąjużniezbędnedo

celów,wktórychzostałyzebrane,lubzłożonyzostałskutecznysprzeciwwobecprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowych(oileniezakłócatorealizacjiumowylubobowiązków
WARTYwynikającychzprzepisówprawa);

4) ograniczeniaprzetwarzania–czyli zaprzestaniaprzetwarzania,wszczególności,gdykwestionujePani/Panprawidłowośćdanychosobowych lubwnosi sprzeciwwobec ich
przetwarzania–naokrespozwalającyWARCIEzweryfikowaćzasadnośćżądania;

5) przenoszeniaswoichdanych–czylidouzyskaniaod WARTYwustrukturyzowanym,powszechnieużywanym formacienadającymsiędoodczytumaszynowegoPani/Pana
danychosobowych,którePani/Pandostarczył(a)WARCIEiktóreWARTAprzetwarzanapodstawiePani/PanazgodylubnapodstawiezawartejzPanią/Panemumowy.Ponadto
maPani/Panprawozażądać,abyWARTAprzesłałainnemuadministratorowiPani/Panadaneosobowe,oilejesttotechniczniemożliwe;

6) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanychprzezWARTĘ,wtymprofilowanianatejpodstawie,orazdowniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowychnapotrzebymarketingu
bezpośredniego przez WARTĘ; Pomimo sprzeciwu WARTA jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie
uzasadnionychpodstawdoprzetwarzania,nadrzędnychwobecinteresów,prawiwolnościosoby,którejdanedotyczą,lubpodstawdoustalenia,dochodzenialubobronyroszczeń.
PrzysługujePani/PanuprawodowniesieniawdowolnymmomenciesprzeciwuwobecprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowychnapotrzebymarketingubezpośredniegoprzez
WARTĘ;

7) wniesieniaskargidoOrganuNadzoruwzakresiedanychosobowych(jestnimPrezesUrzęduOchronyDanychOsobowych).
Jeżeliwyraził(a)Pani/Panzgodęnaprzetwarzaniedanychosobowych,maPani/Panprawodocofnięciazgodywdowolnymmomencie.Cofnięciezgodypozostajebezwpływuna
zgodnośćzprawemprzetwarzania,któregodokonanonapodstawiezgodyprzedjejcofnięciem.
PrzysługujePani/PanuprawodouzyskaniainterwencjizestronypracownikaWARTYwobecdecyzjiopierającejsięnazautomatyzowanymprzetwarzaniu,dowyrażaniawłasnego
stanowiskaidozakwestionowaniatejdecyzjipoprzezkontaktzWARTĄprzezjejagenta,infolinięlubwysłaniewiadomościnaadrese-mail:IOD@warta.pl.

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH

Wcelucofnięciazgodylubskorzystaniazprzysługującychprawnależysięskontaktowaćzinspektoremochronydanychlubagentem.Kontaktzinspektoremjestmożliwydrogą
elektronicznąpoprzez: IOD@warta.pl lubdrogąpisemnąpodadresemsiedziby WARTYpodanympowyżej.Dane inspektoradostępnesąnastronie internetowej:www.warta.pl
wzakładce„Kontakt”.Kontaktzagentemubezpieczeniowymjestmożliwyosobiścielubdrogątelefoniczną.

ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub
inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny,biura informacjigospodarczej ibiura informacjikredytowej–o ilezostała
udzielona w tym zakresie zgoda; organy administracji państwowej, o ile nie żądają
udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia
danychwynika z przepisówprawa, dostawcy usług assistance będących przedmiotem
ubezpieczenia.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub
inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny,organyadministracjipaństwowej,oilenieżądająudostępnieniawzwiązku
ztoczącymsiępostępowaniem,aobowiązekudostępnieniadanychwynikazprzepisów
prawa,dostawcyusługassistancebędącychprzedmiotemubezpieczenia.

PonadtoPani/Panadanemogąbyćprzekazywanepodmiotomprzetwarzającymdaneosobowenazlecenie WARTY,m.in.dostawcomusług ITmającymsiedzibęwPolsce lub
na obszarzeEOG, dostawcomusług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód,windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącymwsparcie prawne, rzeczoznawcom
majątkowym lub orzecznikom medycznym, agencjom marketingowym czy też agentom ubezpieczeniowym obsługującym umowę ubezpieczenia – przy czym takie podmioty
przetwarzajądanenapodstawieumowyzWARTĄiwyłączniezgodniezjejpoleceniami.

INNE ŹRÓDŁA 
POZYSKIWANIA 
DANYCH

WARTAzbieradaneodpodmiotówzewnętrznych, tj.:biur informacjigospodarczejoraz
biurinformacjikredytowej–wzakresieniezbędnymdoocenyryzykaubezpieczeniowego,
oilezostałaudzielonawtymzakresiezgoda;innychzakładówubezpieczeń–wzakresie
zgłoszonychzdarzeń;wprzypadkuprzedsiębiorców–zrejestrupodmiotówgospodarki
narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie
danych tamujawnionychwceluweryfikacji ichpoprawnościorazod innychpodmiotów
–w zakresieniezbędnymdooceny ryzyka,wykonaniaumowy luboceny zgłoszonego
roszczenia.

WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: innych zakładów ubezpieczeń
–wzakresiezgłoszonychzdarzeń;dostawcówusługassistance–wzakresieprzebiegu
i rezultatów wykonanych usług; w przypadku przedsiębiorców – z rejestru podmiotów
gospodarki narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny
wzakresiedanych tamujawnionychwceluweryfikacji ichpoprawnościorazod innych
podmiotów – w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy lub oceny
zgłoszonegoroszczenia.

OBOWIĄZEK 
PODANIA DANYCH

Podaniedanychjestniezbędnedozawarciaumowy,jakrównieżmożewynikaćzprzepisów
prawa – brak podania tych danychmoże uniemożliwić zawarcie umowy ubezpieczenia.
Podaniedanychdocelówmarketingowychjestdobrowolne.

I/R-BANC/1021/K

Zgodnie z art. 4 c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna, spełniając 
obowiązek nałożony przedmiotową ustawą oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.


