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Administrator danych osobowych: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna 
Insurance Group oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą 
w Warszawie (02-342), Al. Jerozolimskie 162, każda  Spółka w zakresie kierowanego do niej wniosku,  
(dalej jako „Administrator”). 

 
Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email 
centrala@compensa.pl, telefonicznie pod numerem 22 501 61 00 lub pisemnie na adres 
Administratora (tj. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa). 

 
Inspektor Ochrony Danych: Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych poprzez email iod@vig-polska.pl lub pisemnie na adres Administratora (tj. 
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa). 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji  Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym i prawnie 
uzasadniony interes Administratora, którym jest 
rozpoznanie reklamacji a także obrona przed 
roszczeniami dotyczącymi tej reklamacji. 

 
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas 
konieczny do rozpoznania reklamacji, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia 
roszczeń z niej wynikających. 

 
Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych 
oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w 
jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. 

 
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: np. Rzecznik Finansowy, Komisja Nadzoru 
Finansowego. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe 
na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom archiwizującym lub usuwającym 
dane, podmiotom świadczącym usługi personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku – przy czym 
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z 
poleceniami Administratora. 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych 
oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w 
jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub 
z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych 
wskazano powyżej. 

 
Podanie wszystkich wskazanych w formularzu danych jest konieczne do obsługi reklamacji, chyba, że 
okienko nie jest opatrzone znakiem *  - wówczas podanie tej danej jest dobrowolne. 
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