INFORMACJA DLA KLIENTÓW INTER-BROKER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU W PRZEDMICIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Inter – Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wypełniając obowiązek nałożony na administratora danych przepisem Art. 13 ust. 1
i

2

Rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

(UE)

206/679

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), zwane dalej RODO, przedstawia
następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów Inter-Broker Sp. z o.o.
1)

Administratorem danych osobowych klienta Inter – Broker Sp. z o.o. jest spółka Inter – Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
(87-100) przy ul. Żeglarskiej 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000180910, REGON: 870315750,
NIP: 879-101-30-31, tel: 56 658 42 60, interbroker@interbroker.pl ;

2)

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Inter – Broker Sp. z o.o. jest Pani Emilia Sobierajska, inspektor@interbroker.pl;

3)

Przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b, a także Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

4)

Celem przetwarzania przekazanych przez klienta danych osobowych, w tym także szczególnych kategorii danych osobowych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO jest realizacja w imieniu i na rzecz klienta czynności pośrednika ubezpieczeniowego –
czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, w tym działalności polegającej na doradzaniu, proponowaniu lub
wykonywaniu innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji
ubezpieczeniowych, zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w Pani/Pana imieniu i / lub
na Pani/ Pana rzecz oraz udzielaniu pomocy w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji
ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie;

5)

Odbiorcami danych osobowych klientów są zakłady ubezpieczeń, przed którymi odbywać się będzie realizacja czynności
brokerskich w zakresie ubezpieczeń, a także współpracujące z Inter-Broker Sp. z o.o. dostawcy usług hostingowych oraz
obsługi poczty elektronicznej;

6)

Przekazane przez klienta dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia zakończenia współpracy z InterBroker Sp. z o.o. – zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów regulujących działalność pośrednika
ubezpieczeniowego;

7)

Klientowi przysługuje prawo do żądania od Inter – Broker Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych;

8)

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi, o której mowa w Art. 77 RODO, do organu nadzorczego;

9)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia w imieniu i na rzecz klienta czynności
brokerskich w zakresie ubezpieczeń. W przypadku niepodania przez klienta danych osobowych, Inter – Broker Sp. z o.o. nie
będzie mogła świadczyć w imieniu danej osoby oraz na jej rzecz czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń;

10) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody klienta, klientowi przysługuje prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
11) Dane osobowe klienta nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także szczególnych kategorii danych
osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 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), zwane dalej RODO

przez spółkę Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Żeglarskiej 31, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS 0000180910, REGON: 870315750, NIP: 879-101-30-31 w celu wykonywania przez
Inter-Broker Sp. z o.o. na moją rzecz czynności pośrednika ubezpieczeniowego – czynności brokerskich w zakresie
ubezpieczeń, w tym działalności polegającej na doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności
przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, zawieraniu
umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w moim imieniu i na moją rzecz oraz udzielaniu pomocy w
administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także w
sprawach o odszkodowanie lub świadczenie.
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. zapytanie o zgodę
zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz pouczono mnie o przysługującym prawie do cofnięcia
przedmiotowej zgody w dowolnym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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