
Oświadczenie Administratora Danych Osobowych 
 

 

1.  Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towa rzystwo Ubezpiecze ń ERGO Hestia S.A. Osoba, której dane 

dotycz ą może skontaktowa ć si ę z administratorem danych osobowych: 

1)  pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; 

2)  telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 55 5 55 55. 

2.  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora  Ochrony Danych, z którym mo żna si ę kontaktowa ć we 

wszystkich sprawach dotycz ących przetwarzania danych osobowych oraz korzystani a z praw zwi ązanych z 

przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotycz ą może skontaktowa ć si ę z Inspektorem Ochrony Danych: 

1)  pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot; 

2)  za po średnictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl; 

3)  poprzez formularz w sekcji Ochrona Danych Osobowych  na stronie www.ergohestia.pl. 

3.  Administrator danych osobowych przetwarza dane osob owe w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przedsta wienia oferty 
umowy ubezpieczenia, 

a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu jej wykonania, reasekuracji i koasekuracji ryzyk, r ozpatrywania 

zgłoszonych reklamacji, marketingu bezpo średniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych, prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych osobo wych oraz dochodzenia roszcze ń z tytułu zawartej umowy 

ubezpieczenia. 

4.  W celu ustalenia wysoko ści składki ubezpieczeniowej stosowane jest profilow anie: 

1)  decyzje zwi ązane z profilowaniem b ędą podejmowane na podstawie danych zebranych w proces ie zawarcia umowy 

ubezpieczenia, a w przypadku ubezpiecze ń komunikacyjnych, równie ż na podstawie informacji uzyskanych za 

pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ; 

2)  w przypadku zawarcia umowy na odległo ść, decyzje b ędą podejmowane automatycznie (bez udziału człowieka) na 

podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umow y ubezpieczenia oraz informacji uzyskanych za 

pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ; 

3)  w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje będą podejmowane automatycznie na podstawie danych 

zebranych podczas zawarcia i wykonania poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

Dla przykładu, im wi ęcej szkód miało miejsce w historii ubezpieczenia, t ym wi ększe mo że by ć ryzyko ubezpieczeniowe i 

w zwi ązku z tym składka ubezpieczeniowa mo że by ć wy ższa; 

4)  pod warunkiem udzielenia odr ębnej zgody, przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego mo gą zosta ć uwzgl ędnione dane 

uzyskane za po średnictwem Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowe go Rejestru Długów. 

W przypadku marketingu bezpo średniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych profilowanie b ędzie 

stosowane w celu opracowania profilu marketingowego  i dopasowania indywidualnej oferty. 

5.  Podstaw ą prawn ą przetwarzania danych osobowych: 

1)  w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zawarcia i w ykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji i koasek uracji 

ryzyk jest niezb ędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia; 

2)  w celu marketingu bezpo średniego produktów i usług własnych administratora oraz dochodzenia roszcze ń z tytułu 

zawartej umowy ubezpieczenia jest prawnie uzasadnio ny interes administratora danych osobowych; 

3)  w celu rozpatrywania zgłoszonych reklamacji oraz w celu przeciwdziałania przest ępstwom ubezpieczeniowym s ą 

ci ążące na administratorze danych osobowych obowi ązki wynikaj ące z przepisów prawa; 

4)  w przypadku udzielenia odr ębnej zgody, na cele inne ni ż wskazane powy żej, b ędzie ona podstawa prawn ą przetwarzania. 

6.  Dane osobowe mog ą by ć przekazywane: podmiotom przetwarzaj ącym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii, zakładom 

reasekuracji, innym zakładom ubezpiecze ń na potrzeby koasekuracji oraz innym administratoro m danych osobowych, 

je śli maj ą prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty prze twarzaj ące dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii 

uważa si ę przede wszystkim: dostawców usług informatycznych,  podmioty przetwarzaj ące dane w celu windykacji 

nale żności, podmioty świadcz ące usługi archiwizacyjne, podmioty świadcz ące usługi w ramach pomocy Assistance, 

podmioty 

przeprowadzaj ące post ępowanie likwidacyjne, b ądź bior ące w nim udział, oraz po średników ubezpieczeniowych. W 

przypadku wyra żenia odr ębnej zgody dane osobowe mog ą by ć przekazane innym zakładom ubezpiecze ń w celu marketingu 

bezpo średniego ich produktów i usług. 

7.  ERGO Hestia przeka że dane osobowe do odbiorców znajduj ących si ę w pa ństwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, 

je żeli oka że si ę to niezb ędne do wykonania zawartej umowy ubezpieczenia. ERGO  Hestia zapewni odpowiednie 

zabezpieczenie tych danych. Osoba, której dane doty cz ą, mo że żądać wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania 

miejsca ich udost ępnienia. W tej sprawie nale ży si ę skontaktowa ć z administratorem danych osobowych lub z Inspektor em 

Ochrony Danych. 

8.  Osoby, których dane osobowe przetwarzane s ą przez ERGO Hesti ę, maj ą w zwi ązku z przetwarzaniem nast ępuj ące prawa: 

1)  prawo dost ępu do swoich danych osobowych; 

2)  prawo żądania sprostowania, usuni ęcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobo wych; 

3)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dany ch osobowych – w takim zakresie, w jakim s ą one 

przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo średniego, w tym profilowania; 

4)  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrz ymania od administratora danych osobowych w 

ustrukturyzowanym, powszechnie u żywanym formacie nadaj ącym si ę do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania 

ich do innego administratora; 

5)  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmu j ącego si ę ochron ą danych osobowych; 

6)  prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodno ść z prawem czynno ści podj ętych przed jej wycofaniem; 

7)  w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyc zny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyra żenia 

własnego stanowiska lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej analizy  danych oraz uzyskania 

indywidualnej decyzji. 

9.  W celu skorzystania z praw okre ślonych w punkcie 8 nale ży skontaktowa ć si ę z administratorem danych osobowych lub z 
Inspektorem Ochrony Danych. 

10.  W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobo we b ędą przechowywane do momentu przedawnienia roszcze ń z tytułu 

tej umowy lub do momentu wyga śni ęcia obowi ązku przechowywania danych, wynikaj ącego z przepisów prawa, w szczególno ści 

obowi ązku przechowywania dokumentów ksi ęgowych dotycz ących umowy ubezpieczenia. Je śli nie doszło do zawarcia umowy 

ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odr ębnej zgody, dane osobowe b ędą wykorzystywane do celów marketingu produktów 

i usług własnych administratora danych osobowych, d o momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w  tym celu. 

11.  Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonani a oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i  

wykonywania umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych b ędzie skutkowało brakiem mo żliwo ści zawarcia 

umowy ubezpieczenia. W przypadku udzielenia odr ębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w cela ch 

marketingowych podanie ich jest dobrowolne. 
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