
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
( dla klientów) 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kropidłowscy Ubezpieczenia Spółka Jawna z 

siedzibą w Bochni ul. Storynka 14 ; 32-700 Bochnia ;Regon 122580537; www.kropidlowscy.com   

Pani/Pana  dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu związanym z wykonywaniem 

czynności agencyjnych (ustawa o dystrybucji ubezpieczeń) oraz z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora. 

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1  lit. a),  b)   oraz f) , a także art. 13 ust. 1 i 2. 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, zwane dalej RODO). 

Pani/ Pana danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają one 

profilowaniu. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń 

przysługujących Administratorowi z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. 

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane na podstawie uzasadnionego 

interesu (np. do celów marketingu bezpośredniego ), jeżeli zgłosi Pani/ Pan sprzeciw wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. 

Pani/ Pana dane osobowe będą  przekazywane zakładom ubezpieczeń w imieniu i na rzecz których 

Administrator wykonuje czynności agencyjne oraz mogą być przekazywane podmiotom 

przetwarzającym dane na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT, partnerom wykonującym 

czynności agencyjne w imieniu Administratora ( lista znajduje się na stronie www.kropidlowscy.com ), 

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem zgodnie z 

obowiązującym prawem. Dane są przechowywane wyłącznie w prawnie uzasadnionym okresie czasu.  

 

 

Przysługuje  Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą 

przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora ( np. marketing bezpośredni ) przysługuje Pani/ Pana prawo do wzniesienia sprzeciwu 

wobec dalszego przetwarzania Pani / Pana danych osobowych. 

Przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie w 

jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda , przy czym wycofanie tej zgody nie ma wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Przysługuje też Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych . Kontakt 

jest możliwy drogą elektroniczną na adres: naruszenia@kropidlowscy.com lub drogą pisemną na 

adres siedziby: Kropidłowscy Ubezpieczenia Sp.j. ; 32- 700 Bochnia ul. Storynka 14. 
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