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@ Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? & Jakie przysługują Ci prawa w zakresie pnetwazania Twoich
danych osobowych?

Zawsze.moźesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz
również skorzystać.z prawa żądania sprostowania swoich danycń, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania:
. w zakresie, w jakim przetwarzamy Two.|e dane w oparciu o prawnie

uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Towarzystwo
Ubezpieaeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zostanie administratorem Twoich danych osobowych jeżeti' wyrazisz zgodę
na ich przetwarzanie w celach marketingowych.
Możesz się z nami skontaktować:
. wysyłaiąc e-mail na adres bok@tueuropa.pl. wypełniaiąc formularz kontaktowy na nasze,j stronie tueuropa.pl. dzwoniąc.pod numer 80] 500 300 tub 71 369 28 Sz (opłaia wg stawek

operatora)
o pisząc na adres naszej siedziby
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz
skontaktować się również bezpośrednio z naszym inspektoiem ochrony
danych osobowych wysyłając e-maiI na adres: iod@tueuropa.pl.

rEśn=J W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje
dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:
o na podstawie niezbędnoŚci przetwarzania do zawarcia i wykonania

umowy oraż na podstawie Twojej zgody:. w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania
oceny. ryzyka ubezpieczeniowego oraz pozyskiwania informacji
o Twoim stanie zdrowia od podmiotów świadczących usługi medyczn-e
(o ite dotyczy)

o na podstawie obowiązku prawnego ciąŹącego na administratorze:. w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób żautomatyzowany
w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy. na podstawie konieczności przetwarżania danych do realizacji prawnie

uzasadnionego interesu ad mi n istratora:. w ce[u marketingu bezpośredniego naszych produktów, wtym w celach
analitycznych i profl lowania. w celu podejmowania ewentualnych czynności w związku
z przeciwdziałan iem przestępstwom u bezpieczeniowym. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą
umową ubezpieczenia. w celu reasekuracji ryzyk, tj. zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego
związanego z umową ubezpieczenia

o na podstawie Twojej zgody:. w celach marketi ngu naszych produków, w tym dla cetów anatitycznych
i.profilowania. Tworzony profil będzie dotyczył Twoich preferenc|i iub
domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowycir.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą byĆ przekazane podmiotom przetwarza,jącym
je na nasze zlecenie, m,in. reasekuratorom, asystorom, dostawcom'usiugll podmiotom przetwarzającym w celu windykacji nateżności, agenc|oń
marketingowym, czy też podmiotom dystrybuującym ubezpieczenii - przy
czym podmioty te będą przetwarzaĆ dane na podstawie zawartej z nańi
umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im potecenie.

Z uwagi na to, źe świadczymy ochronę na całym świecie, Twoje dane osobowe
mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie
niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie umowy uńezpieczenia,
w tym równieź do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską
za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowyih.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia
roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z pzepiŚów
prawal w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych dotyczących umowy u bezpieczen ia.
Przestaniemy przetwarżać Twoje dane osobowe w celach marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania i w cetach anatitycznych w momencie,
kiedy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w tym zai<resie.

. w zakresie, W jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej
zgody masz prawo jej wycofania w dowotnym momencie; wycofańió
z.s9dy li9 ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniemr w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w cetu zawarcia
i,wykonania umowy ubezpieczenia tub na podstawie zgody - przysługuje
Ci talde prawo do przenoszenia danych osobowycn,l. 
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od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powsŹechnie
używanym .formacie nadającym się do odczytu maszynowego
np. wformacie CSV, XML; możesz przesłaćte dane innemu adminisiratorońi
danych osobowych

. przysługuje Ci. również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, -

czym jest pruWnie uzasadniony interes administratara?

Rozumiemy pnez t0 m.in. przetwananie niezbędne

do zapobiegania oszustwom ubezpieczeniowym lub
przetwauanie do celów marhetingu bezpośredniego.

W celu shorzystania z powyższych praw noleży shontahtować

się z Biurem )bsługi Klienta lub naszym inspehtorem ochrony

danych osobowych.
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przetwaĘamyTwoje dane osobowe?
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W związku z przetwarzaniem podanych pżez Ciebie danych
osobowych, decyzje dotyczące Twojej osoby będą podejmowine
w sposób zautomatyzowany. Decyzje te będą dotyczyły wysokośĆi składki
u bezpieczeniowej.
W przypadku tak podjętej decyzji, masz prawo do jej zakwestionowania,
do wyraźenia własnego stanowiska tub do uzyskania'interwencji naszego
pracownika w tym zakresie.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zawarcia
i.wykonania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka
u bezpieczeniowego,

Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie

i wyhonanie umowy ubezpieczenia.

Zgoda na przetwarzonie danych osobowych w celach

m a r heti nq owy ch j e st d ob row oln a.

x re Chcesz dowiedzieć się więcej?

uL, GWiaździsta 62

53-4]3 Wrocław

tel.71 36 92 700, fax 713692701

tueuropa.pI
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Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony tueuropa.p1

Zachęcamy równieź do zapoznania 5ię z lnformatorem ROD0
znajduĘcym się na stronie internetowej Ministerstwa CllfryzaĄi:
https: //www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

Towarzystwo Ubezpieczeń
Iuropa s.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

EurOpa S.A.

\
sąd Rejonowy dLa Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, KRs 0000002736
NlP 895 10 07 276, kaphał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł
Zezwolenie MF nr DU 12849l^lCGl94z0711l994 r. na prowadzenie działatności ubezpieczeniowej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryanej we Wrocławiu, KRs 0000092396
NlP 895 17 65 137, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłaconv 307 200 000 zł

Biuro 0bsługi Klienta
tet. 801 500 300, 71 36 92 887

kosł połączenia zgodny ż taryfą operatora

bok@tueuropa.pl


