W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO),które jest
stosowane od 25 maja 2018 roku, poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania
Twoich danych osobowych w naszej firmie.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem z usługi świadczonej przez firmę
KAMIX KAMILA JAWROSKA, jest KAMIX KAMILA JAWORSKA z siedzibą w Myszków (42-300) przy ul.
Krasickiego 57, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, pod numerem
REGON 240349580 (dalej: Administrator lub Administratorzy).
Adres biura oraz adres do korespondencji to: Kamix Kamila Jaworska ul. Pułaskiego 14, Myszków 42-300.
Adres email: kamilajaworska@ubezpieczeniamyszkow.pl Tel: 606-654-817

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
- w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe (wówczas
administratorem Twoich danych jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które wybrałeś),
- w celu świadczenia przez KAMIX KAMILA JAWORSKA usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu
informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i
przekazywaniu tych informacji agentowi reprezentującemu Kamix Kamila Jaworska
- w celu świadczenia przez agenta Kamix Kamila
Jaworska usługi umożliwiającej porównanie ofert i zawarcie umowy ubezpieczenia
- w celu świadczenia przez Kamix Kamila Jaworska usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu
informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i
przekazywaniu tych danych do towarzystw ubezpieczeniowych zgodnie z Twoją wolą
- w celu świadczenia przez Kamix Kamila Jaworska usługi umożliwiającej porównanie ofert i zawarcia
umowy na produkt ubezpieczeniowy,
- w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty ubezpieczenia,

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przekazane będą towarzystwom ubezpieczeniowym i podmiotom realizującym umowy
ubezpieczenia, które współpracują z Kamix Kamila Jaworska. Dane osobowe mogą zostać udostępnione
także innym podmiotom współpracującym z Administratorami, na podstawie stosownej zgody.

MULTIAGENCJA KAMIX KAMILA JAWORSKA
UL. PUŁASKIEGO 14
42-300 MYSZKÓW
TEL.: 606-654-817 ; 698-322-214; 34-343-84-60
ubezpieczenia.kamix@gmail.com
www.ubezpieczeniamyszkow.pl

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów i Towarzystwa Ubezpieczeniowe przez
okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub
ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez
okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Jakie prawa Ci przysługują:
Przysługuje Ci prawo do:








dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności
przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego oraz profilowania
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i
wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan
przesłać innemu administratorowi danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.
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