
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 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 
(Rozporządzenie) informujem że: 

1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie oferowanych produktów ubezpieczeniowych są przetwarzane przez: FIDES 
Ubezpieczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 98, 05-092 
Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000441181, NIP 1182088514, REGON 146398794 
(FIDES). W zakresie danych osobowych przekazanych na potrzeby oferowania innych dodatkowych produktów 
ubezpieczeniowych i działań marketingowych FIDES pełni rolę Administratora. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a) Przekazania Pani/Pana danych osobowych Towarzystwu Ubezpieczeniowemu (Administratorowi danych 

osobowych) celem przedstawienia oferty zawarcia umowy ubezpieczenia; 
b) Zawarcia umowy ubezpieczenia pomiędzy Panią/Panem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym; 
c) Oferowania dodatkowych produktów ubezpieczeniowych; 
d) Bieżącego informowania o stanie ochrony ubezpieczeniowej; 
e) Prowadzenia dokumentacji przebiegu działalności i realizacji obowiązków agenta ubezpieczeniowego; 
f) Realizacji obowiązków sprawozdawczych. 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do dalszego przetwarzania przez: 
a) Organy nadzoru; 
b) Podmioty zewnętrzne, którym FIDES przekazuje dane niezbędne do zapewnienia właściwej organizacji pracy i/lub 

odpowiedniego poziomu świadczenia usług (w tym w szczególności swoim pracownikom, współpracownikom oraz 
podwykonawcom). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w wersji papierowej i/lub 
elektronicznej.  

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

6. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny,  
jednakże może okazać się niezbędne dla zapewnienia właściwej realizacji celów,  
o których mowa w ust. 2 powyżej. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane.   
11. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przyjętej w FIDES Polityki Prywatności dostępnej po 

adresem [www.fidesubezpieczenia.pl]. 
12. W zakresie, w którym Administratorem Danych Osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe, sposób postępowania 

z danymi osobowymi, w tym zasady ich przetwarzania oraz ewentualnego podpowierzania podmiotom trzecim, określa 
odpowiednie Towarzystwo Ubezpieczeniowe. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) informujemy, że w zakresie udzielonych zgód, administratorem danych osobowych podanych przez 

Panią/Pana jest: 

FIDES Ubezpieczenia Sp. z o.o. 

 ul. Warszawska 98, 05-092 Łomianki 

KRS 0000441181, NIP 1182088514, REGON 146398794 
Udzielenie zgody ma charakter dobrowolny. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do 

swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu oraz cofnięcia zgody. 

Prosimy o wskazanie, czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w poniższym zakresie: 

TREŚĆ ZGODY WYRAŻAM ZGODĘ NIE WYRAŻAM ZGODY 

Przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych oraz związanych z przedstawianiem 

ofert produktów dodatkowych oferowanych przez 
ubezpieczycieli, a także rzesyłanie informacji o  

kończącym się okresie ochrony polisy oraz zbliżających się 
terminach płatności polis. 

  

 

Miejscowość, data  Czytelny podpis 

 


