
 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 17 kwietnia 2016r.  

informuję, iż Administratorem danych osobowych jest:  

Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Arkadiusz Kamiński, ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk email: 

akaminski@ubezpieczenia-gda.pl; tel.: +48 694494953 

 
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe Arkadiusz Kamiński 

Adres: ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk 
tel. kom. 694 494 953, e-mail: biuro@ubezpieczenia-gda.pl 

Licencja PUNU nr 16464/99, REGON 190339426, NIP 593-190-27-53 
www.ubezpieczenia-gda.pl 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:  
wykonania na Twoje żądanie usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, czyli w celu przedstawienia oferty, 
zawarcia, realizowania i obsługi umów ubezpieczenia, oceny 
ryzyka ubezpieczeniowego lub przygotowania ofert usług 
ubezpieczeniowych w przyszłości na podstawie 
zainteresowania naszą ofertą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
b) RODO), podjęcia czynności umożliwiającej przedłużenie 
ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres 
ubezpieczeniowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO), 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących  
na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności 
pośrednictwa ubezpieczeniowego i zawartych umów (na 
podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO).  
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również  
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f), którymi są:  
marketing bezpośredni własnych produktów i usług, w tym 
w celach analitycznych i profilowania; ustalenie, 
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, wewnętrzne 
cele administracyjne Administratora, w tym 
przygotowywanie statystyk i raportowanie wewnętrzne.  
Twoje dane mogą być również przetwarzane, na podstawie 
Twojej zgody: w celach marketingowych polegających na 
przygotowaniu i przedstawieniu Ci ofert towarzystw 
ubezpieczeniowych i instytucji finansowych, których 
produkty lub usługi oferuje Administrator (na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a) RODO), usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, czyli w celu przedstawienia oferty, 
zawarcia, realizowania i obsługi umów ubezpieczenia, oceny 
ryzyka ubezpieczeniowego z wykorzystaniem danych 
wrażliwych zgodnie z art. 9 RODO, (na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a) RODO).  
Ponadto w przypadku zawarcia na Twoją rzecz umowy 
ubezpieczenia przez osobę trzecią możemy przetwarzać 
następujące kategorie Twoich danych:  
podstawowe dane identyfikacyjne (na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. d) RODO); elektroniczne dane identyfikacyjne, 
elektroniczne dane lokalizacyjne, nałogi, styl życia, dane 
dotyczące zamieszkania, dane dotyczące zdrowia fizycznego, 
a także dane dotyczące zdrowia psychicznego na podstawie 
Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),  
o ile podanie takich danych było konieczne do zawarcia lub 
obsługi ubezpieczenia.  
 
 
 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym 
kategoriom odbiorców: towarzystwom ubezpieczeniowym, 
podmiotom upoważnionym do udostępniania im danych na 
podstawie przepisów prawa, dostawcom usług IT oraz usług 
telekomunikacyjnych, podmiotom współpracującym 
w zakresie sprzedaży i obsługi ubezpieczeń.  
Twoje dane przetwarzamy do końca roku następującego po 
roku, w którym nastąpiło przedawnienie potencjalnych 
roszczeń z ostatniej umowy zawartej przez Ciebie za naszym 
pośrednictwem. W przypadku wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych 
Twoje dane przechowujemy do czasu, aż cofniesz zgodę lub 
sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.  
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz 
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz 
także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli 
skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania 
danych w tym celu.  
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, iż przetwarzanie 
Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.  
Twoje dane mogą być przetwarzane również w sposób 
zautomatyzowany w tym także w formie profilowania. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywać się 
będzie na zasadach porównywania ofert z systemów wielu 
towarzystw ubezpieczeniowych na podstawie danych 
przekazanych nam przez Ciebie, dzięki czemu będziemy  
w stanie lepiej dopasować ofertę do Twoich potrzeb. 
Konsekwencją profilowania w wyjątkowych sytuacjach może 
być automatyczna odmowa objęcia ochroną 
ubezpieczeniową na podstawie analizy dokonanej przez nasz 
system.  
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do 
zawarcia umowy ubezpieczenia oraz ustalenia jej warunków, 
a także jej obsługi, a ich niepodanie, bądź odmowa podania 
części informacji może skutkować niemożnością zawarcia 
umowy ubezpieczenia, jak również brakiem możliwości  
obsługi ubezpieczenia. 
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