
Informacja szczególna 

 
1. Administrator danych osobowych  

Administratorem Twoich danych osobowych jest GUDZ Ubezpieczenia, Dubois 2B oraz Reymonta 65 B/2, Namysłów- -
wojciechgudz.ubezpieczenia@wp.pl, 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie Towarzystwom ubezpieczeniowym na potrzeby kalkulacji
i zawarcia umowy. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na sporządzenie i przedstawienie 
oferty ubezpieczenia oraz uzasadniony interes w zakresie pozyskania danych do zawarcia umowy ubezpieczenia. 

3. Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez miesiąc od dnia przedstawienia oferty a jeżeli zdecydujesz się na 
zawarcie umowy za naszym pośrednictwem to dane będziemy przechowywali do czasu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń z zawartej umowy. 

4. Odbiorcy danych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe Towarzystwom ubezpieczeniowym na potrzeby kalkulacji i zawarcia 
umowy.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji  

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w 

przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje 
dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na 
podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody. 

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami: GUDZ Ubezpieczenia, Dubois 2B oraz Reymonta 65 B/2, Namysłów
agudz.ubezpiecz@wp.pl  

W razie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), osoba, której prawa zostały naruszone ma 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
Infolinia: 606-950-000 
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