
 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH  
 

osobowych pracowników Klienta i innych osób ubepieczonych  

 
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku 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) zwanego dalej RODO 
informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Brokerów „Quattro” Sp. z o.o.  
z siedzibą w 46-042 Szczedrzyk ul. Nowa 15. 
2. Wykorzystanie danych osobowych, w tym: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, 
numeru telefonu, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, numeru polisy 
ubezpieczeniowej, numeru rejestracyjnego pojazdu, adresu e-mail (w zależności od tego 
jakie dane zostaną 
nam przekazane) może nastąpić w celach: 
• świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawarcia i wykonania umowy 
ubezpieczenia i oceny ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, 
• dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia, w tym badania zasadności 
roszczeń i likwidacji szkody ubezpieczeniowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – 
„prawnie uzasadniony interes”, 
• wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, wynikających w szczególności 
z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 
1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”, 
3. Wykorzystanie danych szczególnej kategorii, m.in.: danych dotyczących zdrowia, danych 
ujawniających przekonania religijne lub światopoglądowe czy też przynależność do związków 
zawodowych może nastąpić w celach: 
• świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawarcia i wykonania umowy 
ubezpieczenia (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – „zgoda”. Udzielona zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Należy mieć jednak 
na uwadze, że brak zgody może uniemożliwić Administratorowi właściwe wykonanie usług 
pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz zapewnienie poprawnej jakości tych usług, 
• dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia, w tym badania zasadności 
roszczeń i likwidacji szkody ubezpieczeniowej (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. f RODO) – 
„ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń”. 



 

 

 

4. Państwa dane osobowe zostały przekazane Kancelarii Brokerów „Quattro” Sp. z o.o. jako 
brokerowi ubezpieczeniowemu w związku z udzielonym przez Klienta pełnomocnictwem. 
Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania usług pośrednictwa 
ubezpieczeniowego lub umowy serwisu brokerskiego, dochodzenia roszczeń wynikających z  
umowy ubezpieczenia, a także wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, 
wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. 
5. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy 
przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym 
podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług 
technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze oraz innym administratorom 
danych, w tym towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom zaangażowanym w 
proces obsługi umowy ubezpieczenia lub likwidacji szkody. Dane mogą być również 
przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż 
kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia 
warunków określonych w rozdziale V RODO. 
6. Dane niezbędne do wykonania powyższych czynności będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji opisanych wyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to 
odpowiednio: 
• czas trwania umowy ubezpieczenia, 
• czas wykonania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują 
przechowywać dane, 
• czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, 
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: 
• dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych danych osobowych oraz 
kopia danych), 
• sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, 
• przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO, 
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
• prawo wniesienia skargi do PUODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 


