
Klauzula informacyjna: 

Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka 

Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.  

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby 

administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za 

pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 

adres email iod@wiener.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych 

można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).  

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:  

1. przedstawienia oferty lub zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym 

dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej zwane RODO);  

2. oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania 

klientów przed zawarciem umowy – na podstawie art. 22 ust. 2 lit. a RODO, jako 

czynność niezbędna do zawarcia umowy;  

3. marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach 

analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym 

interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;  

4. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową ubezpieczenia – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest 

dochodzenie przez niego roszczeń;  

5. ewentualnie w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem 

wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, uzasadnionym interesem administratora jest przeciwdziałanie wypłacaniu 

nienależnych świadczeń i odszkodowań;  

6. reasekuracji ryzyk – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem 

administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową.  

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym 

do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, innym 

zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji, audytorom, a także podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z 

administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

administratora), w tym podmiotom przeprowadzającym likwidację szkody, firmom 

windykacyjnym i agentom ubezpieczeniowym.  

W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego na terytorium państwa nienależącego do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione lub 

przekazane do takiego państwa trzeciego, w tym również do państwa niezapewniającego, 

według Komisji Europejskiej, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i 

przedstawienia oferty, nie dłużej jednak niż do momentu wygaśnięcia roszczeń o zawarcie 
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umowy ubezpieczenia. W przypadku zawarcia umowy dane będą przechowywane do 

momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów 

prawa. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do 

momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy 

ubezpieczenia, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, np. 

w celu przekazania danych innemu administratorowi danych.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania 

umowy ubezpieczenia oraz dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (bez podania danych 

osobowych nie jest możliwe dokonanie oceny ryzyka ubezpieczeniowego i zawarcie umowy 

ubezpieczenia). Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.  

W celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, decyzje dotyczące wysokości składki 

ubezpieczeniowej będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka), 

w zależności od rodzaju umowy ubezpieczenia, na podstawie danych, w tym: data urodzenia, 

rok uzyskania prawa jazdy, przebieg ubezpieczenia (szkodowość), przedmiot ubezpieczenia, 

miejsce zamieszkania, wykonywany zawód, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. 

Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, która 

jest niezbędna do ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Przeprowadzanie tego 

automatycznego procesu jest niezbędne do wykonania umowy.  

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki 

ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia 

własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i 

podjęcia decyzji przez człowieka).  

 

 

 

 

 

 



Oświadczenia ubezpieczającego: 

Odczytaj klientowi wymagane oświadczenia oraz zgody. Klient powinien dobrowolnie i 

samodzielnie wybrać oświadczenia, dotyczące zgód, które zostaną odznaczone w 

systemie Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group 

 

W razie złożenia reklamacji do Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, wnoszę o 

dostarczanie mi odpowiedzi pocztą elektroniczną. 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w 

Warszawie informacji handlowo-marketingowych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów 

wywołujących, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, 

internetowy serwis Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, serwisy internetowe, w tym 

portale społecznościowe, wiadomości SMS/MMS). 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w 

Warszawie informacji handlowo-marketingowych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów 

wywołujących, wybierając jako formę kontaktu połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, 

komunikaty głosowe IVR). 

 
 
 
 


