
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRAW KLIENTA ORAZ ZASAD 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.  
 

1. Administratorem pozyskiwanych od Pani/Pana danych osobowych jest Europartner Sp. z o.o. z siedziba w Opolu (45-
215) przy ul. Luboszyckiej 36, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr 0000050132, posługujący się Regon 531550123 NIP 7542595252 
 

2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres iod@europartner.pl lub pisma na adres siedziby 
Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych” lub telefonicznie 77 44 11 377. 

 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  
a) w celu przygotowania oferty ubezpieczenia i ewentualnie umowy ubezpieczenia z wybranym Towarzystwem 

Ubezpieczeniowym współpracującym z Europartner Sp. z o.o., w szczególności w ramach agencyjnego pośrednictwa 
ubezpieczeniowego Europartner Sp. z o o. – na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a, b 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: „RODO”),  

b) w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO;  

               W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych cele, o których mowa w lit. a) i b), mogą być realizowane   
               poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu   
               telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. 

c) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO –na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

d) w celu rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej – zgodnie z przepisami prawa 
 

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe dla realizacji celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
[tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora], którym dla Administratora jest cel, o którym 
mowa w ust. 3 lit. b) powyżej tj. realizacja marketingu bezpośredniego. 
  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom takim jak zakłady ubezpieczeń i instytucje 
finansowe z którymi współpracuje Europartner Sp. z o.o., osobom wykonującym czynności agencyjne (naszym 
OWCA), dostawcom usług kurierskich i pocztowych. Mogą oni przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie i celu, 
w jakim my je przetwarzamy. 

  
6. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej. Wycofanie zgody nie  

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  

7. Jeżeli zawrze Pan/Pani umowę ubezpieczenia, dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia 
wszelkich roszczeń, które mogą być zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia lub w związku z roszczeniem. 
Standardowo okres przechowywania wynosi 3 lata. Jednak w przypadku niektórych szkód z ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosi on 20 lat od dnia zaistnienia zdarzenia. Dodatkowo Europartner Sp. z 
o.o. zobowiązany jest przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do celów księgowych i podatkowych przez okres 
wynikający z odpowiednich przepisów. Jeżeli nie zawrze Pan/Pani umowy ubezpieczenia to będziemy Pana/Pani 
dane przechowywać przez okres udzielonej zgody. 
 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 

9. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w celu podjęcia 
decyzji na temat proponowanego ubezpieczenia. Decyzje te będą dotyczyły określenia parametrów umowy 
ubezpieczenia, w tym m.in. wysokości składki ubezpieczeniowej lub możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. 
Decyzje będą podejmowane na postawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, historii szkód, informacji o 
podmiocie ubezpieczenia oraz informacji o stanie zdrowia (ubezpieczenia zdrowotne, życiowe). Decyzje będą oparte 
o profilowanie tj. zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu automatycznej oceny ryzyka 
Ubezpieczeniowego. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ze strony współpracownika Europartner 
Sp. z o.o. oraz do wyrażenia własnego stanowiska. 

  
10. Posiada Pan/Pani prawo do:  dostępu do swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych ( o ile nie uniemożliwi to realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów 
prawa), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie , 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W tym celu należy się skontaktować z 
Przedstawicielem Europartner Sp. z o.o. lub jak opisane w pkt. 2. 

 
11. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i dokonaniem oceny ryzyka jest konieczne do zawarcia i 

wykonania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych 
osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w  celach marketingowych 
jest dobrowolne.  


