Obowiązek Informacyjny
Consultia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 6,
informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
INFORMACJE OGÓLNE
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest 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
osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO.
RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu
przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu
informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych
osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest
Consultia Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 6;
NIP: 5242591214, REGON: 140756360, KRS: 0000267403; tel: +48 22 114-54-54,
strona internetowa: www.consultia.pl; e-mail: rodo@consultia.pl.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem
Ochrony Danych w następującej formie:
1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail:
iod@consultia.pl
2. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Niedźwiedzia 6,
02-737 Warszawa.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane są przetwarzane w celu:
1. Realizacji zawartych z Państwem umów, przedstawienia oferty ubezpieczeniowej
(art. 6 ust. 1 lit b RODO), usług i produktów własnych.
2. Prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania
środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem
środków komunikacji – elektronicznej i telefonicznej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy
czym ze względu na inne obowiązujące przepisy w szczególności Prawo
telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są
jedynie na podstawie udzielonych zgód;
4. Dochodzenia roszczeń/obrony praw związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO – prawo Administratora do dochodzenia roszczeń i obrony praw);
5. Rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust.1 c RODO);
6. Obsługi zgłoszeń i reklamacji kierowanych z wykorzystaniem formularza
kontaktowego, innych wniosków, zapewnienie rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1. Przez okres wynikający z przepisów prawa związanych z obowiązkami podatkowymi,
rachunkowymi i innymi określonymi w stosownych przepisach;
2. Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są
przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę , a przetwarzanie nie będzie wykonywane
na innej podstawie prawnej;
3. Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego
rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu
przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy –
zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).
ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem
danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na
rzecz Administratora danych , takie jak: informatyczne, pocztowe, kurierskie, obsługi
prawnej, banki (w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń) itp. – każdorazowo
będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle
określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione uprawnionym do tego
podmiotom.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody. Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy
narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa
danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia, wykonania umowy,
obsługi współpracy ora rozliczenia prowadzonej działalności
PODSTAWA PODANIA DANYCH
Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel
Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:
1. 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)-RODO;
2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
3. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej;
4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
5. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych;

6.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta;
7. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom
niektórych czynów zabronionych Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
9. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;
10. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń;
11. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
12. Akty wykonawcze.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Jeżeli Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również
profilowane) to tyko i wyłącznie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.
Decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa
istotnie wpływające nie będą oparte jednak wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu
danych osobowych i nie będą wiązały się z automatycznie podejmowaną decyzją.

