INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Pana/Pani zgłoszeniem szkody, dalej jako „Dane
Osobowe”, jest Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. (adres siedziby: Warszawa (02-305),
Al. Jerozolimskie 142b), dalej jako „Administrator”. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady
przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych
Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z:
a) ustaleniem przyczyn i okoliczności zdarzenia losowego, odpowiedzialności Administratora,
zasadności zgłoszonych roszczeń, rozmiaru szkody i wysokości należnego świadczenia w ramach
wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przepisami prawa lub za zgodą osoby, której dane
dotyczą, jeżeli jest wymagana (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a
w przypadku danych wrażliwych art. 9 ust. 1 lit. a RODO),
b) spełnieniem/wypłatą świadczenia lub odszkodowania należnego w wyniku wystąpienia zdarzenia
losowego objętego ochroną ubezpieczeniową wobec ubezpieczającego lub osoby uprawnionej do
świadczenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) prowadzeniem dokumentacji księgowo-rachunkowej w ramach wypełnienia obowiązku prawnego
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) prowadzeniem ewentualnych sporów związanych z odpowiedzialnością Administratora lub
wysokością przyznanego świadczenia lub odszkodowania – co stanowi prawnie usprawiedliwiony
interes Administratora (podstawa prawna: art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) dochodzeniem roszczeń regresowych lub roszczeń z tytułu nienależnie wypłaconego świadczenia przetwarzanie danych stanowi w tym przypadku prawnie usprawiedliwiony interes Administratora
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) celami statystycznymi oraz procesami aktuarialnymi i sprawozdawczymi związanymi z
prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej w ramach wypełnienia obowiązku prawnego, w
szczególności na potrzeby zarządzania ryzykiem, ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych,
składek reasekuracyjnych oceny skuteczności programu reasekuracji oraz dla ustalania rezerw techniczno
– ubezpieczeniowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
2. Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

upoważnieni pracownicy Administratora – dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie
szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i
procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do
przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia
przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym,

orzecznicy medyczni oraz usługodawcy, w szczególności dostawcy usług i narzędzi IT oraz ich
upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na
potrzeby realizacji czynności świadczonych dla Administratora, w szczególności dostawcy usług i narzędzi
IT oraz dostawcy infolinii zewnętrznej i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym
do prawidłowego ich wykonania, dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, które zostały
zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom
nieuprawnionym.

podmioty lecznicze, do których zwracamy się o udzielenie informacji o udzielonych Panu/Pani
świadczeniach zdrowotnych lub przeprowadzenie badania w celu ustalenia Pana/Pani prawa do
świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia (w zakresie niezbędnym do
identyfikacji Pan/Pani jako świadczeniobiorcy lub weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów),

reasekurator/zy, z którymi Administrator podpisał umowę reasekuracji, w tym w państwach trzecich.
3. Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)
Ujawnienie Danych Osobowych niektórym odbiorcom skutkuje transferem tych danych do państw trzecich takich
jak Szwajcaria, wobec której Komisja Europejska wydała decyzję o zapewnianiu przez to państwo odpowiedniego
stopnia ochronnych danych osobowych. Oznacza to, że na terytorium tego państwa trzeciego dane osobowe są
chronione co najmniej na takim poziomie jak w Unii Europejskiej.
4.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe co do zasady będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. W związku
z powyższym dane mogą być przetwarzane przez okres 3 lat lub 20 lat w przypadku roszczeń z umów
ubezpieczenia OC.
W przypadku danych przetwarzanych w związku z celami statystycznymi oraz procesami aktuarialnymi i
sprawozdawczymi związanymi z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej, dane w zakresie ograniczonym do
minimum niezbędnego do realizacji tych celów mogą być przetwarzane przez Administratora do 10 lat, a w
niektórych przypadkach również bezterminowo.
5. Zasady gromadzenia danych
Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Niepodanie danych niezbędnych do ustalenia przyczyn i
okoliczności zdarzenia losowego, odpowiedzialności Administratora, zasadności zgłoszonych roszczeń, rozmiaru
szkody i wysokości należnego świadczenia skutkuje odmową spełnienia/wypłaty świadczenia.
Ponadto Administrator danych, za zgodą osoby, której dane dotyczą może pozyskiwać informacje
o okolicznościach związanych z weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa
tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, w tym dane o stanie
zdrowia, od podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora, w szczególności z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich
przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie
z art. 15 i 16 RODO),
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art.
18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres
weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest
niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane
są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony
roszczeń),
c) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie
będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę
przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
e) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora
swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora
danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą
i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub zawartej z nią umowy i mających postać elektroniczną,
f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez
Administratora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1
RODO).
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane
dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres Warszawa (02-305),
Al. Jerozolimskie 172) bądź na adres poczty elektronicznej: iodo@interpolska.pl, jak również z wyznaczonym przez
Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: Al. Jerozolimskie 142b, 02-305 Warszawa
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania
z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych
z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez
Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

