
Informacja dla osoby fizycznej,
od której pozyskano dane bezpośrednio.Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)2016/679 z   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych w związkuz przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalejRODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pańskich danych osobowych jest Zespół Brokerów Ubezpieczeniowych
„Gołębiewska” Spółka z o.o.  z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nowa 29/11, adres mailsekretariat@golebiewska.pl2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych jest/są:2.1 czynności niezbędne do wykonania lub zawarcia umowy pośrednictwaubezpieczeniowego z Administratorem (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO).2.2 uzasadniony interes prawny Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)w celu zapewnienia prawidłowej obsługi klienta w zakresie pośrednictwaw pozyskaniu ochrony ubezpieczeniowej.2.3 w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych – danych zdrowotnych -wyrażenia zgody - zgoda na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia(na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w celu realizacji umowy pośrednictwaubezpieczeniowego.2.4 przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącegona Administratorze (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  RODO).2.5 czynności związane z oferowaniem przez Administratora swoich usług na podstawiewyrażonej poniżej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celachmarketingowych (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO).3. Do kategorii przetwarzanych danych należą dane niezbędne do wykonania umowypośrednictwa ubezpieczeniowego w tym dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczeniaa wymagane przez zakład ubezpieczeń.4. Dane osobowe mogą być powierzane: podmiotom przetwarzającym dane osobowena zlecenie Administratora, innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnieuzasadniony interes lub jest to niezbędne z uwagi na wykonania umowy pośrednictwaubezpieczeniowego (zakłady ubezpieczeń, podmioty wspierające proces likwidacji szkody,brokerzy współpracujący z Administratorem). Za inne podmioty przetwarzające danena zlecenie Administratora uważa się w szczególności: dostawców usług informatycznych,podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, podmioty przeprowadzające postępowanielikwidacyjne, bądź biorące w nim udział oraz pośredników ubezpieczeniowych w tym osobywykonujące czynności brokerskie na rzecz Administratora oraz brokerów współpracującychz Administratorem.5. W przypadku zawarcia umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego Pańskie dane będąprzechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych,wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywaniadokumentów księgowych. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy pośrednictwa, w przypadkuudzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych daneosobowe będą przetwarzane przez okres do momentu wycofania zgody.6. Posiada Pani/ Pan prawo do:6.1. dostępu do treści swoich danych,



6.2. ich sprostowania,6.3. usunięcia,6.4. ograniczenia przetwarzania,6.5. przenoszenia danych,6.6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania.7. W celu realizacji swoich uprawnień należy złożyć stosowne żądanie Administratorowina wskazany wyżej adres.8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowychw przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnegorozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku lub Ustawy.9. Pańskie dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowanyw tym polegający na profilowaniu danych jeżeli wynika to z procedur zakładów ubezpieczeń,którym dane te zostały przekazane w celu uzyskania oferty ochrony ubezpieczeniowej.
1. Zgoda na przetwarzanie danych zdrowotnych:
 Będąc poinformowanym o prawie do cofnięcia niniejszego oświadczenia, wyrażam zgodęna przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia w tymw szczególności przebytych zabiegów i operacji, stopnia niepełnosprawności przebytychchorób, przez Administratora danych osobowych Zespół Brokerów Ubezpieczeniowych„Gołębiewska” Spółka z o.o. w celu realizacji umowy pośrednictwa ubezpieczeniowegow tym w zakresie danych niezbędnych do uzyskania oferty lub zawarcia umowyw zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

2. Zgoda na kontakt w sprawie oferowania usług:
 Będąc poinformowanym o prawie do cofnięcia niniejszego oświadczenia, wyrażam zgodęna przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Brokerów Ubezpieczeniowych„Gołębiewska” Spółka z o.o. do celów marketingu bezpośredniego.
 Wyrażam  zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres pocztyelektronicznej oraz numer telefonu informacji handlowych, w tym w szczególności ofertzawarcia umów, wysyłanych przez Administratora Zespół Brokerów Ubezpieczeniowych„Gołębiewska” Spółka z o.o. lub na jego zlecenie.
 Wyrażam  zgodę na prowadzenie przez Administratora Zespół BrokerówUbezpieczeniowych „Gołębiewska” Spółka z o.o. lub na jego zlecenie marketingubezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tymtelefonów, tabletów i komputerów oraz automatycznych systemów wywołujących.
Miejscowość i data Czytelny podpis - imię i nazwiskoosoby wyrażającej zgodę


