INFORMACJE NA TEMAT CELÓW I ZASAD PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOBYCH PRZEZ UBEZPIECZYCIELA
Realizując obowiązki informacyjne nałożone na Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
z siedzibą w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa (dalej łącznie: „Ubezpieczyciel” lub „Administrator danych”) przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (dalej: „Rozporządzenie), przekazujemy Państwu dokument, dzięki któremu dowiedzą się Państwo
jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, które zostały nam już powierzone w ramach świadczenia na
Państwa rzecz ochrony ubezpieczeniowej, realizacji zgłoszonego roszczenia lub analizy złożonego wniosku ubezpieczeniowego, jak również jak będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w przypadku:
1. zawarcia z nami umowy ubezpieczenia,
2. przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego, która została zawarta na Państwa rachunek
przez ubezpieczającego,
3. zgłoszenia do nas roszczenia lub
4. w innym przypadku, kiedy będą chcieli nam Państwo przekazać swoje dane osobowe (np. podczas
rozmowy telefonicznej).
Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak mogą się Państwo z nim skontaktować?
• Administratorem danych osobowych jest odpowiednio: Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział
w Polsce z siedzibą w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.
• Informację, który z wyżej wskazanych podmiotów jest lub będzie administratorem Państwa danych
znajdą Państwo w treści odpowiednich warunków ubezpieczenia.
• Administrator danych osobowych zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystkie dane dotyczące
świadczonej na Państwa rzecz ochrony ubezpieczeniowej, z wyłączeniem podmiotów wskazanych
przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.
Dz. U. 2017 r., poz. 1170 z późn. zm.).
• W związku z korzystaniem z tego samego systemu informatycznego, Cardif Assurances Risques Divers
S.A. Oddział w Polsce S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., będą współadministrować Państwa dane osobowe, z zastrzeżeniem, że nie będzie to sprzeczne z zakresem i celem
przetwarzania danych osobowych określonych odpowiednio w treści Wnioskopolisy, Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, lub innych dokumentach (np. w treści Formularza zgłoszenia roszczenia).
• Z Administratorem danych można się skontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych
Cardif Assurances Risques
Divers S.A. Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych
Cardif Polska S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

pod adresem email:
iod@cardif.pl
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Jaki jest zakres danych osobowych przetwarzanych przez Ubezpieczyciela?
• Zakres danych osobowych, każdorazowo jest wskazany we Wnioskopolisie (w przypadku indywidualnych umów ubezpieczenia), Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia (w przypadku przystąpienia
do umowy ubezpieczenia grupowego, zawieranej na Państwa rachunek przez ubezpieczającego z
Ubezpieczycielem), Formularzu zgłoszenia roszczenia, Kwestionariuszu medycznym (dokument, który
może wykorzystywać Towarzystwo Ubezpieczyciel na Życie Cardif Polska S.A. przy ocenie ryzyka) lub
innych wzorach dokumentów, z których korzysta Ubezpieczyciel.
• Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować np. Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu), numer PESEL, dane dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych, dane pochodzące z Państwa kontaktów z nami (np. rozmowy telefoniczne)
lub inne dane, które będą dla nas niezbędne dla realizacji na Państwa rzecz ochrony ubezpieczeniowej lub realizacji innych celów wskazanych poniżej.
Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych i czy muszą Państwo nam je podawać?
• Na podstawie zgody, którą od Państwa uzyskamy, będziemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
̶̶ w celu świadczenia na Państwa rzecz ochrony ubezpieczeniowej na podstawie złożonej przez Państwa Wnioskopolisy lub Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, w tym w celu dokonania oceny
ryzyka ubezpieczeniowego, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich posiadania
do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, jak również przystąpienia do umowy ubezpieczenia
grupowego (w przypadku Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. również zgoda na
przetwarzanie danych o stanie zdrowia) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia)
oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej);
̶̶ w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, w szczególności: w celu
marketingu bezpośredniego produktów własnych odpowiednio Cardif Assurances Risques Divers
S.A. Oddział w Polsce lub Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., zmniejszenia ryzyka
ubezpieczeniowego (reasekuracja) oraz profilowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Profilowanie będzie dotyczyło określenia preferencji lub potrzeb w zakresie oferowanych
przez Ubezpieczyciela produktów ubezpieczeniowych;
̶̶ w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,w szczególności: wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. c) Rozporządzenia).
̶̶ w odniesieniu do Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., Państwa dane osobowe
będą przetwarzane również w celu wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. c) Rozporządzenia).
̶̶ w przypadku ubezpieczeń z funduszem kapitałowym - w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. – jako administratorze danych, związanego z wypełnianiem obowiązków dotyczących raportowania FATCA/CRS (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia*)
• Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia
ochrony ubezpieczeniowej.
• Będziemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych, pod warunkiem
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wyrażenia przez Państwa takiej zgody. Prosimy pamiętać, że zgoda marketingowa nie jest obowiązkowa.
• Na potrzeby realizacji celu marketingowego podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową.
Jakie mają Państwa prawa w związku z powierzeniem Ubezpieczycielowi swoich danych osobowych?
• Prawo dostępu – służy Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych
• przetwarzanie tych danych w celach innych niż cele prawnie usprawiedliwione lub statutowe Ubezpieczyciela albo osób trzecich, którym są przekazywane te dane – wymaga Państwa uprzedniej zgody.
• Prawo do sprostowania: jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są niedokładne lub niepełne, mogą Państwo sobie zażyczyć, aby te dane osobowe zostały odpowiednio zmodyfikowane.
• Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych • W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych
lub ograniczyć ich przetwarzanie, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• Prawo do sprzeciwu - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, przysługuje Państwu prawo
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora danych oraz profilowania.
• Prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu
realizacji ochrony ubezpieczeniowej, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te na podstawie wyrażonej przeze Państwa
zgody, mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych osobowych.
• Prawo do złożenia skargi - w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
• Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia oraz umowy ubezpieczenia grupowego,
mogą Państwo wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawnionego z Umowy ubezpieczenia albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?
• Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Ubezpieczyciela, jego pracowników i współpracowników, zakłady reasekuracji oraz podmioty wykonujące w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności agencyjne, z zastrzeżeniem, że przetwarzanie tych danych odbywać się będzie w zakresie i celu
niezbędnym do realizacji, na Państwa wniosek, ochrony ubezpieczeniowej lub w celu realizacji innej,
odrębnej zgody, którą Państwo wyrażą np. na przetwarzanie danych osobowych przez Ubezpieczyciela w celach marketingowych.
• Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Ubezpieczyciela podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na jego zlecenie np. dostawcom usług IT lub firmom archiwizującym, z zastrzeżeniem,
że takie przetwarzanie odbywać się będzie każdorazowo na podstawie umowy zawartej z Ubezpieczycielem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
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Jak długo Ubezpieczyciel może przetwarzać Państwa dane osobowe?
• Powierzone przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów, dla których zgoda została udzielona tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczonej przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
• W przypadku międzynarodowego przekazania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
jeżeli Komisja Europejska uznała, że kraj docelowy nienależący do EOG zapewnia odpowiedni poziom
ochrony danych, Państwa dane osobowe zostaną przekazane na tej podstawie. W sytuacji tego rodzaju szczególne upoważnienie nie jest potrzebne.
• W przypadku przekazywania danych do krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego poziom ochrony nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, będziemy
się opierać na odstępstwie mającym zastosowanie w danej sytuacji (np. jeżeli przekazanie danych
jest niezbędne w celu realizacji naszej z Państwem umowy lub w przypadku dokonywania płatności
międzynarodowej), lub zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe
klauzule umowne ochrony danych osobowych,zatwierdzone przez Komisję Europejską.
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