
KI 2 – ZGŁASZANIE SZKODY

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1-2  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, dalej „RODO”) informujemy, że: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

(44-100), ul. Jana Pawła II 2. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pod wskazanym

tutaj adresem, lub pisząc na adres e-mail: gsu@gsu.pl

II. Spółka  wyznaczyła  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować

w sprawie ochrony swoich danych osobowych na adres e-mail iod.gsusa@gsu.pl, a także pisemnie

na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Cele i  podstawy przetwarzania.  Pani/Pana dane podane Administratorowi  będą przetwarzane

wyłącznie w celu wysłania zgłoszenia szkody oraz przekazania potwierdzenia zgłoszenia szkody

i otrzymania pełnej dokumentacji przez Zakład Ubezpieczeń, a także w celu skontaktowania się

z Panią/Panem w zakresie zgłaszania szkody. Podstawą prawną przetwarzania będzie Pani/Pana

zgoda.

IV. Odbiorcy danych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom

przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w tym w szczególności dostawcom usług IT.

V. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu

otrzymania potwierdzenia od Zakładu Ubezpieczenia otrzymania pełnej dokumentacji niezbędnej

do zgłoszenia szkody, w każdym razie maksymalnie 60 dni.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

4. przenoszenia danych;  

5. w  przypadku  przetwarzania  danych  w  oparciu  o  wyrażoną  przez  Panią/Pana  zgodę  –

przysługuje  Pani/Panu prawo  do cofnięcia  zgody  w dowolnym momencie  bez  wpływu na

zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej

cofnięciem. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając pismo na adres Administratora

wskazany w pkt. 1, wysyłając e-mail na adres: gsu@gsu.pl, a także w oddziale Spółki.

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień przysługujących względem Administratora, prosimy

o  kontakt  ze  Spółką  na  adres  wskazany  w  punkcie  1,  na  adres  e-mail:  iod.gsusa@gsu.pl.

Odpowiedni wniosek można również złożyć bezpośrednio w oddziale Spółki. 
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VII. Dobrowolność/obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zgłoszenia szkody.

__________________________ __________________________

Data, miejscowość Podpis

Zapoznawszy się z informacjami podanymi powyżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych dotyczących

zdrowia,  przez  GSU  S.A.  z siedzibą  w Gliwicach  (44-100),  ul.  Jana  Pawła  II  2,  w  celu

dokonania zgłoszenia szkody oraz otrzymania i  przekazania potwierdzenia dokonanego

zgłoszenia przez Zakład Ubezpieczeń.

□  TAK

□  NIE

_______________________ __________________________

Data, miejscowość Podpis
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