Lista podmiotów, które mogą otrzymać Twoje dane osobowe, w
celu przygotowania oferty ubezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeń
1. Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
2. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
Agent
1.

4Life Direct Sp. z o.o.
ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o.
sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-141), przy ul. Wolska 88. Spółka zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:0000549898,
NIP: 1132887302, REGON: 361130993. (dalej: Administrator).
Administrator będzie przetwarzał Twoje dane w celu umożliwienia kontaktu z Tobą i
przedstawienia Ci oferty zawarcia umowy ubezpieczenia przez dystrybutorów ubezpieczeń
(agentów ubezpieczeniowych lub zakładów ubezpieczeń) współpracujących z
administratorem. Informacja o tym, że poszukujesz ochrony ubezpieczeniowej oraz w jakim
zakresie i na jakich zasadach zostanie przekazana do współpracujących dystrybutorów
ubezpieczeń. Może się z Tobą skontaktować kilku z nich, ale może też żaden z nich nie
mieć w danym momencie satysfakcjonującej Cię oferty. Od momentu udostępnienia
danych danemu dystrybutorowi ubezpieczeń staje się osobnym administratorem danych
osobowych.
Lista współpracujących z nami dystrybutorów ubezpieczeń stanowi załącznik do niniejszej
klauzuli informacyjnej. Ze względu na to, że lista współpracujących dystrybutorów podlega
zmianom, część z dystrybutorów została wskazana jedynie w sposób opisowy. Pamiętaj, że
każdy dystrybutor, który wyrazi chęć kontaktu z Tobą i otrzyma od nas Twoje dane
osobowe, jest zobowiązany przepisami prawa do przekazania Ci informacji na temat zasad
przetwarzania przez siebie danych osobowych.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować
mailowo na adres iod@rankomat.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
- w celu świadczenia przez Administratora usług wstępnych dla usługi dystrybucji
ubezpieczeń. Usługi świadczone przez Administratora polegają na zebraniu informacji na
temat Twoich potrzeb ubezpieczeniowych, a następnie umożliwieniu kontaktu z Tobą
dystrybutorowi ubezpieczeń, który posiada w ofercie umowy ubezpieczenia odpowiadające
Twoim potrzebom – podstawą przetwarzania danych jest w typ przypadku Twoja zgoda –
art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
- w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze. W
szczególności będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak np. realizacja Twoich praw określonych w
RODO – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 kit c) RODO;
- w celach marketingowych Administratora i podmiotów trzecich, w szczególności
wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej. Cele marketingowe mogą obejmować
w szczególności przedstawienie ofert ubezpieczenia oraz ich porównania (rankingu) –
podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit f) RODO;
- w innych prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, takich jak ustalenie, obrona
i dochodzenie roszczeń, cele statystyczne i raportowe, cele rozliczeń podatkowych,
zarządzanie i usprawnianie serwisem internetowym ubezpieczeniaonline.pl - podstawą
przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit f) RODO;

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe będą przekazywane:
- agentom ubezpieczeniowym oferującym produkty ubezpieczeniowe lub bezpośrednio
zakładom ubezpieczeń w celu umożliwienia tym podmiotom przedstawienia Ci oferty
ubezpieczenia odpowiadającej Twoim potrzebom;
- podmiotom upoważnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów
prawa takich jak np. urzędy skarbowe, organy ścigania, organ nadzoru;
- naszym usługodawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym,
prawniczym, informatycznym.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. w celu realizacji
uzasadnionego interesu Administratora (możesz to sprawdzić w części dotyczącej celów
przetwarzania). Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celu, chyba że będziemy w
stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub
Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem danych
osobowych
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

Czy podanie danych jest obowiązkowe
Podanie danych jest warunkiem koniecznym korzystania z usług oferowanych przez
Administratora.

Zautomatyzowane przetwarzanie
Twoje dane dotyczące określenia Twoich potrzeb ubezpieczeniowych mogą podlegać
automatycznemu przetwarzaniu, w postaci filtrowania, grupowania lub innego sortowania
w celu oceny przez dystrybutorów ubezpieczeń możliwości zaprezentowania oferty
dopasowanej do Twoich potrzeb.

