KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
określanego dalej w skrócie jako „RODO”, informujemy że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. (NIP 956 00 03 240)
z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 177-181, zwany dalej Administratorem. Osobą, z którą można się
kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ich przetwarzaniem jest Inspektor Ochrony Danych:
iod@mentor.pl.

Dane osobowe przetwarzane w związku
z zawarciem i wykonywaniem przez Administratora umów
Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, email, numer telefonu, identyfikator w komunikatorze internetowym,
podmiot zatrudniający, stanowisko służbowe, PESEL) udostępnione nam w związku z wykonywaniem umowy
lub umieszczenia ich w umowie zawartej przez Administratora (t.j. dane właścicieli, wspólników,
przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, reprezentantów i pracowników związanych z realizacją umowy)
przetwarzamy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub
w celu zawarcia i realizacji przedmiotu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dane osobowe związane z zawieraniem i wykonywaniem umów będą przez nas przetwarzane przez okres
wymagany przepisami prawa lub tak długo jak jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania
Administratora, a zwłaszcza do końca okresu należytego wykonania umów i przedawnienia wynikających z nich
roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane w związku
z wykonywaniem przez Administratora czynności brokerskich
Dane osobowe (imię, nazwisko, dane teleadresowe, PESEL, email, numer telefonu, płeć, stan cywilny, dane
rodzinne, data i miejsce urodzenia, miejsce pracy, podstawa i historia zatrudnienia, związek z posiadaczem
polisy, ubezpieczonym, beneficjentem lub osobą występującą z roszczeniem, dane dotyczące stanu zdrowia)
www.mentor.pl

uzyskane w związku z wykonywaniem przez Administratora czynności brokerskich określonych w przepisach
o dystrybucji ubezpieczeń, przetwarzanych na zlecenie Państwa lub innego podmiotu, który przekazał nam
Państwa dane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub
gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
Okres przechowywania przez Administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną
działalnością brokerską oparte są na obowiązujących przepisach prawa. Dane przechowujemy tak długo jak
jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania dla których zostały zebrane lub zgodnie z obowiązującymi
wymogami prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń.
Podanie danych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania czynności zleconych nam
przez Państwa bądź podmiot, który przekazał nam Państwa dane.
Dane te mogą zostać ujawnione naszym kontrahentom (w przypadku czynności brokerskich dotyczy to
zwłaszcza zakładów ubezpieczeń) lub podmiotom działającym w ich imieniu lub na ich rzecz oraz naszym
partnerom, z którymi współpracujemy przy realizacji zawartych umów a także podmiotom, które mogą tego
zażądać na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane osobowe nie będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane te nie
będą także poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.
Osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują następujące prawa:
• prawo do dostępu do swoich danych i ich sprostowania;
• prawo otrzymania ich kopii;
• prawo do prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do

sprzeciwu wobec przetwarzania danych z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Aby skorzystać ze swoich praw mogą Państwo skontaktować się listownie lub elektronicznie z Administratorem
lub Inspektorem Ochrony Danych na adresy podane na początku tej informacji.
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