
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
DLA POTENCJALNEGO KLIENTA 
UBEZPIECZENIA BANCASSURANCE

WARTAdbaoPani/Panadane,dlategowtrosceoichbezpieczeństwoprosimyozapoznaniesięzklauzulamiinformacyjnymidotyczącymiichprzetwarzania.

DLA POTENCJALNEGO UBEZPIECZAJĄCEGO DLA POTENCJALNEGO UBEZPIECZONEGO

ADMINISTRATOR 
I DANE KONTAKTOWE

AdministratoremPani/PanadanychosobowychjestTowarzystwoUbezpieczeńiReasekuracji,,WARTA”S.A.zsiedzibąwWarszawie,RondoI.Daszyńskiego1,00-843Warszawa
(„WARTA”).Zadministratoremmożnasiękontaktowaćpisemniepodpodanymadresemsiedzibylubwsposóbwskazanynastroniewww.warta.pl.

ZAKRES I ŹRÓDŁO 
DANYCH

WARTA uzyskała Pani/Pana dane osobowe od potencjalnego Ubezpieczającego
w związku ze złożonym przez niego wnioskiem o sporządzenie oferty lub kalkulacji
ubezpieczenia.

CEL, PODSTAWA 
PRAWNA I OKRES 
PRZET WARZANIA 
DANYCH

Pani/PanadaneosobowebędąprzetwarzaneprzezWARTĘwcelu:
1) przygotowania i przedstawienia oferty lub kalkulacji ubezpieczeniowej – podstawą

prawnąprzetwarzania danych jest niezbędność do przygotowania i przedstawienia
oferty(tj.podjęciedziałańnażądanieosoby,którejdanedotyczą,przedzawarciem
umowy).WprzypadkuniezawarciaumowyubezpieczeniaPani/Panadaneosobowe
będą przetwarzane przez okres 3miesięcy, aw przypadku przedsiębiorców przez
3lataodwstępnegowyliczeniaskładkiluboddatyupłynięciaważnościzłożonejoferty;

Pani/PanadaneosobowebędąprzetwarzaneprzezWARTĘwcelu:
1) przygotowaniaiprzedstawieniapotencjalnemuubezpieczającemuofertylubkalkulacji

ubezpieczeniowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora i potencjalnego
Ubezpieczającego, polegającego na przygotowaniu i przedstawieniu oferty lub
kalkulacji.WprzypadkuniezawarciaumowyubezpieczeniaPani/Panadaneosobowe
będą przetwarzane przez okres 3miesięcy, aw przypadku przedsiębiorców przez
3lataodwstępnegowyliczeniaskładkiluboddatyupłynięciaważnościzłożonejoferty;

2) ocenyryzykaubezpieczeniowegoiwyliczeniaskładkiubezpieczeniowej–napodstawieprzepisówodziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej.Okresprzetwarzaniadanych
wtymcelujesttożsamyzpunktempowyżej.WtymceluWARTAstosujeprocesyopartenazautomatyzowanympodejmowaniudecyzji,wtymprofilowaniu,którewiążąsięzoceną
informacjiprzetwarzanychnaPani/Pana tematprzezsystem informatyczny (bezwpływuczłowieka) i zzaszeregowaniemPani/Panadookreślonejgrupy,wceluwyliczenia
wysokościskładkiubezpieczeniowej.Podstawąprofilowaniabędądanezawartewewnioskuozawarcieumowyubezpieczeniaorazdanezebranenapodstawieinnychumów
ubezpieczeniazawartychprzezPanią/Panaz WARTĄ, jakrównieżdanedotyczącehistoriiszkodowości.Konsekwencją takiegoprzetwarzaniabędzieautomatycznadecyzja
dotyczącawysokościskładkilubinnychwarunkówumowyubezpieczenia.MaPani/Panprawodozakwestionowaniatakiejdecyzji,dowyrażeniawłasnegostanowiskalubdo
podjęciadecyzjiprzezpracownika;

3) rozpatrywaniawniosków, skarg i reklamacji –napodstawieprzepisówo rozpatrywaniu reklamacji, apo ich rozpatrzeniu,wcelacharchiwizacyjnych, napodstawieprawnie
uzasadnionychinteresówrealizowanychprzezWARTĘ,tj.kontroliprawidłowościprowadzeniatychpostępowań.

DO CZEGO 
PRZYSŁUGUJE PANI/
PANU PRAWO

PrzysługujePani/Panuprawodo:
1) żądaniadostępudoswoichdanych,ichsprostowania,usunięcia(oileniezakłócatoobowiązkówWARTYwynikającychzprzepisówprawa),ograniczeniaprzetwarzania,atakże

prawodoprzenoszeniaswoichdanychdoinnegoadministratora;
2) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów

realizowanychprzezWARTĘ,wtymprofilowanianatejpodstawie;
3) 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 osobowychmogą być: Komisja Nadzoru Finansowego,
UbezpieczeniowyFunduszGwarancyjny,biurainformacjigospodarczejibiurainformacji
kredytowej – o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, organy administracji
państwowej,o ilenieżądająudostępnieniawzwiązkuz toczącymsiępostępowaniem,
aobowiązekudostępnieniadanychwynikazprzepisówprawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowychmogą być: Komisja Nadzoru Finansowego,
organyadministracjipaństwowej,oilenieżądająudostępnieniawzwiązkuztoczącymsię
postępowaniem,aobowiązekudostępnieniadanychwynikazprzepisówprawa.

PonadtoPani/PanadanemogąbyćprzekazywanepodmiotomprzetwarzającymdaneosobowenazlecenieWARTY,m.in.dostawcomusługITmającymsiedzibęwPolscelubna
obszarzeEOG,dostawcomusługarchiwizacjidokumentacji,przyczymtakiepodmiotyprzetwarzajądanenapodstawieumowyzWARTĄiwyłączniezgodniezjejpoleceniami.

INNE ŹRÓDŁA 
POZYSKIWANIA 
DANYCH

WARTAzbieradaneodpodmiotówzewnętrznych, tj.:biur informacjigospodarczejoraz
biurinformacjikredytowej–wzakresieniezbędnymdoocenyryzykaubezpieczeniowego,
oilezostałaudzielonawtymzakresiezgoda;wprzypadkuprzedsiębiorców–zrejestru
podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny Urząd
Statystycznywzakresiedanychtamujawnionychwceluweryfikacjiichpoprawnościoraz
odinnychpodmiotów–wzakresieniezbędnymdoocenyryzyka.

WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: w przypadku przedsiębiorców
– z rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonego przezGłówny
UrządStatystycznywzakresiedanychtamujawnionychwceluweryfikacjiichpoprawności
orazodinnychpodmiotów–wzakresieniezbędnymdoocenyryzyka.

OBOWIĄZEK 
PODANIA DANYCH

Podaniedanychjestniezbędnedozawarciaumowy,jakrównieżmożewynikaćzprzepisów
prawa–brakpodaniatychdanychmożeuniemożliwićzawarcieumowyubezpieczenia.

I/R-BANC/1021/PK

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.


