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ZAKRES I ŹRÓDŁO 
DANYCH

WARTA uzyskała Pani/Pana dane osobowe od potencjalnego Ubezpieczającego
wzwiązkuzezłożonymprzezniegownioskiemosporządzenieofertylubkalkulacjiceny
ubezpieczenia.

CEL, PODSTAWA 
PRAWNA I OKRES 
PRZET WARZANIA 
DANYCH

Pani/PanadaneosobowebędąprzetwarzaneprzezWARTĘwcelu:
1) przygotowania i przedstawienia oferty lub kalkulacji ubezpieczeniowej – podstawą

prawnąprzetwarzania danych jest niezbędność do przygotowania i przedstawienia
oferty(tj.podjęciedziałańnażądanieosoby,którejdanedotyczą,przedzawarciem
umowy).WprzypadkuniezawarciaumowyubezpieczeniaPani/Panadaneosobowe
będą przetwarzane przez okres 3miesięcy, aw przypadku przedsiębiorców przez
3lataodwstępnegowyliczeniaskładkiluboddatyupłynięciaważnościzłożonejoferty;

Pani/PanadaneosobowebędąprzetwarzaneprzezWARTĘwcelu:
1) przygotowaniaiprzedstawieniapotencjalnemuubezpieczającemuofertylubkalkulacji

ubezpieczeniowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora i potencjalnego
Ubezpieczającego, polegającego na przygotowaniu i przedstawieniu oferty lub
kalkulacji.WprzypadkuniezawarciaumowyubezpieczeniaPani/Panadaneosobowe
będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a w przypadku przedsiębiorców przez
3lataodwstępnegowyliczeniaskładkiluboddatyupłynięciaważnościzłożonejoferty;
w zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane z Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców – gdy dotyczą naruszeń prawa ruchu drogowego – usuwane będą
niezwłoczniepo ichwykorzystaniudokalkulacjiskładki,agdydotycząuprawnieńdo
kierowania pojazdamimechanicznymi – przetwarzane one będą przez 2 lata od ich
zebrania,napodstawieprzepisówwsprawieKrajowychRamInteroperacyjności,wcelu
zapewnieniarozliczalnościpobieraniadanychzgodnieztymiprzepisami.

2) ocenyryzykaubezpieczeniowegoiwyliczeniaskładkiubezpieczeniowej-napodstawieprzepisówodziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej.Okresprzetwarzaniadanych
wtymcelujesttożsamyzpunktempowyżej.WtymceluWARTAstosujeprocesyopartenazautomatyzowanympodejmowaniudecyzji,wtymprofilowaniu,którewiążąsięzoceną
informacjiprzetwarzanychnaPani/Pana tematprzezsystem informatyczny (bezwpływuczłowieka) i zzaszeregowaniemPani/Panadookreślonejgrupy,wceluwyliczenia
wysokości składki ubezpieczeniowej. Podstawą profilowania będą dane zawarte wewniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, dane zebrane na podstawie innych umów
ubezpieczeniazawartychprzezPanią/PanazWARTĄ,danedotyczącehistoriiszkodowości,jakrównieżdanegromadzonewCentralnejEwidencjiKierowców.Konsekwencją
takiegoprzetwarzaniabędzieautomatycznadecyzjadotyczącawysokościskładkilubinnychwarunkówumowyubezpieczenia.MaPani/Panprawodozakwestionowaniatakiej
decyzji,dowyrażeniawłasnegostanowiskalubdopodjęciadecyzjiprzezpracownika;

3) rozpatrywaniawniosków, skarg i reklamacji –napodstawieprzepisówo rozpatrywaniu reklamacji, apo ich rozpatrzeniu,wcelacharchiwizacyjnych, napodstawieprawnie
uzasadnionychinteresówrealizowanychprzezWARTĘ,tj.kontroliprawidłowościprowadzeniatychpostępowań.

DO CZEGO 
PRZYSŁUGUJE PANI/
PANU PRAWO

PrzysługujePani/Panuprawodo:
1) żądaniadostępudoswoichdanych,ichsprostowania,usunięcia(oileniezakłócatoobowiązkówWARTYwynikającychzprzepisówprawa),ograniczeniaprzetwarzania,atakże

prawodoprzenoszeniaswoichdanychdoinnegoadministratora;
2) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów

realizowanychprzezWARTĘ,wtymprofilowanianatejpodstawie;
3) wniesieniaskargidoOrganuNadzoruwzakresiedanychosobowych(jestnimPrezesUrzęduOchronyDanychOsobowych).
Jeżeliwyraził(a)Pani/Panzgodęnaprzetwarzaniedanychosobowych,maPani/Panprawodocofnięciazgodywdowolnymmomencie.Cofnięciezgodypozostajebezwpływuna
zgodnośćzprawemprzetwarzania,któregodokonanonapodstawiezgodyprzedjejcofnięciem.
PrzysługujePani/PanuprawodouzyskaniainterwencjizestronypracownikaWARTYwobecdecyzjiopierającejsięnazautomatyzowanymprzetwarzaniu,dowyrażaniawłasnego
stanowiskaidozakwestionowaniatejdecyzjipoprzezkontaktzWARTĄprzezjejagenta,infolinięlubwysłaniewiadomościnaadrese-mail:IOD@warta.pl.

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH

Wcelucofnięciazgodylubskorzystaniazprzysługującychprawnależysięskontaktowaćzinspektoremochronydanychlubagentem.Kontaktzinspektoremjestmożliwydrogą
elektronicznąpoprzez: IOD@warta.pl lubdrogąpisemnąpodadresemsiedziby WARTYpodanympowyżej.Dane inspektoradostępnesąnastronie internetowej:www.warta.pl
wzakładce„Kontakt”.Kontaktzagentemubezpieczeniowymjestmożliwyosobiścielubdrogątelefoniczną.

ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowychmogą być: Komisja Nadzoru Finansowego,
UbezpieczeniowyFunduszGwarancyjny,biurainformacjigospodarczejibiurainformacji
kredytowej – o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, organy administracji
państwowej,o ilenieżądająudostępnieniawzwiązkuz toczącymsiępostępowaniem,
aobowiązekudostępnieniadanychwynikazprzepisówprawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowychmogą być: Komisja Nadzoru Finansowego,
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
organyadministracjipaństwowej,oilenieżądająudostępnieniawzwiązkuztoczącymsię
postępowaniem,aobowiązekudostępnieniadanychwynikazprzepisówprawa.

PonadtoPani/PanadanemogąbyćprzekazywanepodmiotomprzetwarzającymdaneosobowenazlecenieWARTY,m.in.dostawcomusługITmającymsiedzibęwPolscelubna
obszarzeEOG,dostawcomusługarchiwizacjidokumentacji,przyczymtakiepodmiotyprzetwarzajądanenapodstawieumowyzWARTĄiwyłączniezgodniezjejpoleceniami.

INNE ŹRÓDŁA 
POZYSKIWANIA 
DANYCH

WARTAzbieradaneodpodmiotówzewnętrznych, tj.:biur informacjigospodarczejoraz
biurinformacjikredytowej–wzakresieniezbędnymdoocenyryzykaubezpieczeniowego,
oilezostałaudzielonawtymzakresiezgoda;wprzypadkuprzedsiębiorców–zrejestru
podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny Urząd
Statystycznywzakresiedanychtamujawnionychwceluweryfikacjiichpoprawnościoraz
odinnychpodmiotów–wzakresieniezbędnymdoocenyryzyka.

WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: odUbezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego–wzakresiehistoriiszkodowościiweryfikacjidanychpodmiotu;Centralnej
Ewidencji Pojazdów – w zakresie danych pojazdu oraz danych identyfikacyjnych
ikontaktowychwłaścicielipojazdu;CentralnejEwidencjiKierowców–wzakresieuprawnień
do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz naruszeń prawa ruchu drogowego;
wprzypadku przedsiębiorców– z rejestru podmiotówgospodarki narodowej (REGON)
prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie danych tam ujawnionych
wceluweryfikacjiichpoprawnościorazodinnychpodmiotów–wzakresieniezbędnym
doocenyryzyka.

OBOWIĄZEK 
PODANIA DANYCH

Podaniedanychjestniezbędnedozawarciaumowy,jakrównieżmożewynikaćzprzepisów
prawa–brakpodaniatychdanychmożeuniemożliwićzawarcieumowyubezpieczenia.
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