
 
 

Oświadczenie Administratora Ochrony Danych Osobowych – Marsh  

Services sp. z o.o. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marsh Services Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (00-807), przy Alejach Jerozolimskich 98 (dalej: Marsh Services). 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług 
udostępnionych w www.adwokat.marsh-zawodowe.pl. 

Twoje dane zostały przez nas zebrane podczas rejestracji w www.adwokat.marsh-
zawodowe.pl lub na etapie edycji konta. Twoje dane osobowe mogły zostać udostępnione 
przez Naczelną Radę Adwokacką. 

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do korzystania z 
serwisu, a także zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Komu będą przekazywane Twoje dane? 

Marsh będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono 
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Marsh Services. Ponadto Marsh 
Services będzie udostępniać Twoje dane osobowe Naczelnej Radzie Adwokackiej (w 
zakresie obowiązkowych ubezpieczeń OC), Zakładom Ubezpieczeń w celu zawarcia 
ubezpieczenia oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów 
prawa. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania konta w 
www.adwokat.marsh-zawodowe.pl oraz przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości. 

Jakie masz prawa? 

Przysługuje Ci prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu; 

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku • żądania 
ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w 
art. 21 RODO; 

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz 
wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

 

Kontakt  

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub 
chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: 
IOD@marshservices.com 


