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Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,  Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 179 851 957,00 zł – opłacony w całości Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,  Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
NIP 527 20 52 806, Kapitał zakładowy: 224 263 746,00 zł – opłacony w całości Compensa Kontakt: +48 22 867 66 67, +48 22 501 61 00

Dziękujemy za kontakt z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group / Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
S.A. Vienna Insurance Group (dalej: my lub Compensa).

Informujemy, że w związku z przesłanym zgłoszeniem będziemy 
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe podane w wysłanej do nas 
wiadomości (np. adres e-mail, nr telefonu, imię oraz nazwisko). Poniżej 
opisujemy dokładnie kto jest administratorem tych danych, w jakich celach 
i na jakiej podstawie są one przetwarzane, a także wskazujemy jakie 
przysługują Pani/Panu z tego tytułu prawa. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 
Compensa 

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group / Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Możesz się z nami 
skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
– przez e-mail: centrala@compensa.pl, 
– telefonicznie pod numerem 22 501 61 00

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz 
kontaktować się z inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
– listownie na adres j.w.
– przez e-mail:  iod@vig-polska.pl 

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa 
prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
– weryfikacji przesłanej wiadomości, w tym bezpośredniego kontaktu 
z Tobą, oraz udzielenia odpowiedzi – podstawą przetwarzania danych jest 
nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu właściwej 
obsługi otrzymywanych zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas niezbędny do obsługi 
przesłanego przez Ciebie zgłoszenia (weryfikacja sprawy, udzielanie 
odpowiedzi, wymiany korespondencji).

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe uzyskane w związku ze zgłoszeniem mogą być 
przekazane odbiorcom danych m.in.: osobom upoważnionym do 
przetwarzania danych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
nasze zlecenie, w tym np. obsługujące systemy informatyczne, dostawcy 
aplikacji, świadczącym usługi doradcze - przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie łączącej nas umowy i zgodnie z naszymi 
poleceniami, a także podmiotom świadczącym usługi prawne np. kancelarie 
prawne.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczej (EOG). 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu 
na Twoją szczególną sytuację 
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. 
  
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe 
w punkcie 1).
Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest 
brak możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
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