OŚWIADCZENIE FUNDACJI CENTRUM 101 JAKO ADMINSTRATORA
DANYCH OSOBOWYCH

Ubezpieczający jest administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w niniejszym
dokumencie dla celów objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Grupowego
Ubezpieczenia na życie z ERGO Hestią i wykonywania przez Ubezpieczającego obowiązków
wynikających z Umowy.

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum 101. Osoba fizyczna, której
dane dotyczą, może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
1) pisemnie, na adres ul. Wioślarska 5, 81-001 Gdynia;
2) telefonicznie, pod numerem: 58 35 00 601

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane
dotyczą, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1) pisemnie, na adres ul. Wioślarska 5, 81-001 Gdynia;
2) telefonicznie, pod numerem: 58 35 00 601

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1) dla celów objęcia ochroną ubezpieczeniową i obsługi procesu ubezpieczenia;
2) udostępniania w celu zawarcia Umowy ubezpieczenia i obsługi Umowy ubezpieczenia;
3) w celach marketingowych, w tym do prezentacji ofert;
4) rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących świadczonych usług;
5) analitycznych i statystycznych.
4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
1) przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy
ubezpieczenia lub objęcia ochroną ubezpieczeniową, wykonania umowy ubezpieczenia;
2) prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, taki jak marketing
bezpośredni produktów i usług własnych administratora, dochodzenie roszczeń z tytułu
zawartej umowy ubezpieczenia, przeciwdziałanie i ściganie przestępstw popełnianych na
szkodę zakładu ubezpieczeń, zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z
obejmowaniem ochroną i zawarciem umowy ubezpieczenia, analityka i statystyka;

3) wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych (wynikających z przepisów
prawa krajowego i międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej);
4) zgoda w przypadku jej dobrowolnego wyrażenia.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane: innym podmiotom w przypadku udzielenia
odrębnej zgody w celu marketingu bezpośredniego ich produktów i usług, innym
administratorom w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, a
także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ERGO Hestii m.in.
dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,
świadczenia usług archiwizacyjnych, przeprowadzającym postępowanie likwidacyjne
świadczeń ubezpieczeniowych, podmiotom organizującym lub wykonującym czynności
związane z oceną ryzyka lub prowadzonym postępowaniem likwidacyjnym świadczeń
ubezpieczeniowych, agentom ubezpieczeniowym.
6. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Fundację Centrum 101, mają
w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych
osobowych;
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim
zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania;
4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego oraz prawo przesłania do innego administratora;
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych;
6) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych
przed jej wycofaniem;
7) w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do otrzymania
stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, jej zakwestionowania oraz
wyrażenia własnego stanowiska lub żądania interwencji człowieka celem ponownej analizy
danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.
7. W celu skorzystania z praw określonych w ust. 7 należy skontaktować się
z administratorem danych.
8. W przypadku gdy doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia ochroną
ubezpieczeniową dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia
roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku
przechowywania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia
ochroną ubezpieczeniową, dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia

roszczeń z tego tytułu. W przypadku udzielenia stosownej zgody dane osobowe będą
wykorzystywane do celów określonych w tej zgodzie (np. w celach marketingowych), do
momentu jej wycofania. Dane będą przetwarzane dla celów analitycznych i statystycznych
przez okres 12 lat od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.
9. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy ubezpieczenia lub objęcia
ochroną ubezpieczeniową i wykonywania umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia lub
objęcia ochroną ubezpieczeniową. Podanie danych osobowych w innych celach niż
określone powyżej np. w celach marketingowych jest dobrowolne.

