
KLAUZULA INFORMACYJNA – informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 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: 

I. Administrator Danych Osobowych 

INTERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, al. Piłsudskiego 123c, biuro: 05-270 Marki, ul. Okólna 43 A/B 

NIP 5272746845 

 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

1. W celu zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą. 

2. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów. 

3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją 

naszego prawnie uzasadnionego interesu. 

4. W celu oferowania Państwu przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych 

5. W celu oferowania przez nas produktów i usług związanych z naszą działalnością ubezpieczeniową 

(marketing bezpośredni), w tym dobieranie ich pod kontem potrzeb klienta. 

6. Dodatkowo, w celu ustalenia składki i oceny ryzyka będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące 

Państwa zdrowia na podstawie zgody (w związku z art.9 ust. 2 lit .a RODO). 

III. Prawo do sprzeciwu  

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

danych osobowych, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione 

podstawy i będą one niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. 

IV. Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat w związku z zawarciem umowy 

ubezpieczenia za pośrednictwem naszej firmy i bezterminowo , do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez 

Państwa dla celów marketingu bezpośredniego. 

V. Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe będą przekazane naszym partnerom i firmom z którymi współpracujemy: 

Zakładom Ubezpieczeń w związku z zawarciem umowy, agentom współpracującym, w szczególności 

Osobom Wykonującym Czynności Agencyjne oraz podwykonawcom z którymi współpracujemy (firmy 

księgowe, informatyczne, prawnicze itp.)  

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

1. Prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) 

2. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

3. Prawo sprostowania (poprawienia) swoich danych. 

4. Prawo usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania 

5. Prawo przenoszenia danych tj. otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, które można przesłać innemu 

administratorowi. 

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego 

VII. Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych, w związku z zawieraną umową ubezpieczenia jest dobrowolne ale 

konieczne do przedstawienia oferty naszej firmy i zawarcia umowy ubezpieczenia. Bez podania danych 

osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty i zawarcie umowy. Podanie danych osobowych w 

celach marketingowych jest dobrowolne. 

 


