Oświadczenie administratora danych osobowych
w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
1. Administratorem danych osobowych jest:
GeaBroker Maria Rokoszewska
ul. Husarska 15/10, 05-120 Legionowo
tel. 22 540 06 81, 608 488 889
biuro@geabroker.pl
2. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu przedstawiania ofert
ubezpieczenia, zawierania i realizacji umów ubezpieczenia, pomocy przy likwidacji
ewentualnych szkód, marketingu bezpośredniego produktów ubezpieczeniowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
a) art. 6 ust. 1 pkt b) – gdy przetwarzanie jest związane z zawarciem oraz realizacją umowy
ubezpieczenia;
b) art. 6 ust. 1 pkt f) – gdy przetwarzanie jest związane z działaniami marketingu
bezpośredniego;
c) art. 9 – gdy przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, m.in. danych
dotyczących stanu zdrowia, wymaga udzielenia odrębnej zgody.
5. Odbiorcami informacji obejmujących dane osobowe mogą być: zakłady ubezpieczeń, zakłady
reasekuracji, agenci ubezpieczeniowi działający w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń
oraz inni administratorzy działający na zlecenie administratora, w szczególności dostawcy usług
informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe lub podmioty świadczące usługi
archiwizacyjne.
6. Pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, administrator
może przekazywać dane osobowe do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, jeśli okaże się to niezbędne do zawierania lub realizacji umów ubezpieczenia.
Osoba, której dane dotyczą, może żądać wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania
miejsca ich udostępnienia.
7. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, dane osobowe będą przechowywane przez
administratora do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia
lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów
prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących wykonywanej
działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń. Jeżeli nie doszło do zawarcia umowy
ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane
w celach marketingu bezpośredniego do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych
w tym celu.
8. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez administratora, mają w związku z
przetwarzaniem następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych
przez Administratora w celach marketingu bezpośredniego,
d) prawo do przenoszenia danych osobowych, w tym przesłania ich do innego administratora,
e) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie odrębnej zgody wydanej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a),
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Administrator oświadcza, że podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, jak również zawarcia oraz realizacji umów ubezpieczenia.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością realizacji usługi oraz brakiem
możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia.
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