RODO

Nr polisy*

Formularz Aktualizacji danych/Zgoda na elektroniczną
korespondencję
I.

UBEZPIECZAJĄCY /

RODO

WNIOSEK WYPE¸NIĆ D¸UGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, ODPOWIEDNIE POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM „X“

UBEZPIECZONY (dotychczasowe dane)

Nazwisko
i imię

RODO

PESEL

AKTUALIZACJA DANYCH

Ulica

Nr mieszkania

Nr domu

Miejscowość

RODO

II. ADRES ZAMELDOWANIA (prosimy o podanie aktualnego adresu zameldowania)

Kod pocztowy

Poczta

RODO

Województwo

III. ADRES KORESPONDENCYJNY (prosimy o podanie aktualnego adresu do korespondencji)
Nr mieszkania

Nr domu

Miejscowość

RODO

Ulica

Kod pocztowy

Województwo

Poczta

RODO

IV. INNE DANE (prosimy o podanie aktualnych danych)
E-mail

Telefon komórkowy

W przypadku zmiany nazwiska lub dokumentu tożsamości, prosimy o załączenie kopii dokumentów potwierdzających dokonanie zmiany.
RODO

Imię

Nazwisko
Seria i Nr dowodu tożsamości

R R R R

Podpis Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (zgodny ze wzorem
na wniosku o zawarcie Umowy / Deklaracji przystąpienia
do Umowy)

Aktualny czytelny podpis Ubezpieczającego / Ubezpieczonego

Powyższy podpis będzie stanowił wzór podpisu, niezbędny
do dokonywania wszelkich czynności w trakcie trwania Okresu
Ubezpieczenia.

V. OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że zapoznałem się oraz wszystkie osoby zainteresowane zawartą Umową ubezpieczenia z treścią dokumentu „Obowiązek Informacyjny
UBEZPIECZONY
UBEZPIECZAJĄCY
Administratora Danych Osobowych”, który został mi przedstawiony jako osobie, której dane dotyczą.
Tak

Nie

Tak

Nie

Data D D

M M

miejscowość

RODO

2. * Przyjąłem do wiadomości, że złożone oświadczenia oraz dane zmienione na podstawie niniejszego formularza będą mieć zastosowanie do wymienionych
Umów zawartych z Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

R R R R

Podpis Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (zgodny ze wzorem
na wniosku o zawarcie Umowy / Deklaracji przystąpienia
do Umowy)

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia∏ Gospodarczy KRS,
NIP 527 20 52 806, Kapita∏ zak∏adowy: 224 263 746,00 zł – op∏acony w ca∏ości
CL/DUI/P/0051_3/2018

RODO

RODO

miejscowość
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Aktualny czytelny podpis Ubezpieczającego / Ubezpieczonego

RODO

M M

Powyższy podpis będzie stanowił wzór podpisu, niezbędny
do dokonywania wszelkich czynności w trakcie trwania Okresu
Ubezpieczenia.

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Compensa Kontakt: +48 22 867 66 67, 801 120 000

08.06.2018

Data D D

UBEZPIECZAJĄCY
Tak
Nie

RODO

UBEZPIECZONY
Tak
Nie

Połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)

RODO

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi dokumentów potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia, kolejnych wersji Polis, powiadomień, wniosków i oświadczeń,
UBEZPIECZONY
UBEZPIECZAJĄCY
mających związek z zawartą przeze mnie Umową ubezpieczenia, wybierając jako formę kontaktu:
Tak
Tak
Nie
Nie
Wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe)

RODO

ELEKTRONICZNA KORESPONDENCJA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych: Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa),
(dalej jako „Administrator”).

Inspektor ochrony danych: Z inspektorem ochrony danych (dalej jako
„IOD”) można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych poprzez e-mail iod@vig-polska.pl lub pisemnie
na adres Administratora (tj. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).

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

ocena ryzyka ubezpieczeniowego i wykonania umowy ubezpieczenia

ocena ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym proﬁlowanie

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu i na podstawie:

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 41
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; zgoda na
przetwarzanie danych (szczególne kategorie danych osobowych)
zgoda na przetwarzanie danych (szczególne kategorie danych
osobowych)

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
własne cele marketingowe Administratora, w tym cele analityczne
interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem
i poprzez proﬁlowanie, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia administratora jest marketing własnych produktów i usług
Administratora oraz przetwarzanie danych w celach analitycznych
własne cele marketingowe Administratora, w tym poprzez
proﬁlowanie, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia

zgoda na przetwarzanie danych

własne cele marketingowe w oparciu o zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym proﬁlowanie

zgoda na przetwarzanie danych

obsługa zgłoszonego roszczenia, w tym wypłata świadczenia oraz
obsługa wykupu

niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze; niezbędność przetwarzania do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń (w przypadku szczególnych kategorii
danych osobowych)

wypełnienie przez Administratora obowiązków związanych
z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz ﬁnansowaniu terroryzmu

wypełnianie przez Administratora obowiązków związanych
z raportowaniem FATCA/CRS

niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz ﬁnansowaniu terroryzmu
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze wynikającego z przepisów o wypełnianiu obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS, oraz
przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami

dochodzenie roszczeń związanych z umową ubezpieczenia

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora w postaci możliwości dochodzenia przez niego
roszczeń

podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem
przestępstwom ubezpieczeniowym

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora w postaci możliwości przeciwdziałania i ścigania
przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń

reasekuracja ryzyk

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora w postaci ograniczenia negatywnego
wpływu ryzyka ubezpieczeniowego, związanego z zawieraną umową
ubezpieczenia

przekazywanie danych osobowych przez Administratora do Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w celu
marketingu produktów i usług

zgoda na przetwarzanie danych
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lub na podstawie umowy, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane
innemu administratorowi danych.
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, o którym
mowa poniżej, ma Pani/Pan prawo do uzyskania wyjaśnień,
zakwestionowania tej decyzji, a także do wyrażenia własnego stanowiska
lub do uzyskania interwencji ludzkiej.
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.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy
ubezpieczenia na życie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych
dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania
wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
ﬁnansowaniu terroryzmu, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych
obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz
przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami.
Administrator, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przestanie
przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych,
w tym celów analitycznych i poprzez proﬁlowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan
sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
Administrator, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia,
przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów
marketingowych, w tym poprzez proﬁlowanie, jeżeli cofnie Pani/Pan
wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w tych celach.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
proﬁlowaniu:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,
podejmowane będą decyzje oparte na wyłącznie zautomatyzowanym
przetwarzaniu w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy
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 podstawie
Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, informacji o przedmiocie
ubezpieczenia, w tym informacji o stanie zdrowia, informacji
o wykonywanym zawodzie. Decyzje będą oparte o proﬁlowanie,
tj. zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu
automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
W przypadku wyrażenia zgody na zautomatyzowane podejmowanie
decyzji we własnych celach marketingowych Administratora, decyzje
te będą dotyczyły kierowania do Pani/Pana określonych komunikatów
marketingowych oraz przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub
usług Administratora dostosowanych do Pani/Pana potrzeb. Decyzje będą
podejmowane na podstawie następujących danych: daty urodzenia,
wykonywanego zawodu, miejsca zamieszkania, posiadanych produktów,
historii ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o proﬁlowanie,
tj. zautomatyzowane wykorzystanie danych osobowych w celu określenia
zachowań, preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz
w celu przedstawienia Pani/Panu oferty produktów lub usług.

Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione
zakładom reasekuracji oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.
agentom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT, podmiotom
przechowującym i usuwającym dane, podmiotom świadczącym usługi
personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, podmiotom
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom
marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
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.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody

Informacja o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową ubezpieczenia
jest niezbędne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do
zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia – bez podania żądanych
przez Administratora danych osobowych nie jest możliwe zawarcie
umowy ubezpieczenia.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
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