KL A UZ UL A I NFO RM A C YJ N A DL A KL I E NTÓ W

A d m i n i s tr a to r d a n y c h
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja Finansowo-Kapitałowa S.A. z siedzibą
w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000166109,
NIP: 5272404961, REGON: 015491041, z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000 zł - opłaconym
w całości, dalej zwana „Spółką”.

K o n ta k t z a d m i n i s tr a to r e m
Może Pani/Pan się z nami skontaktować osobiście w siedzibie Spółki, korespondencyjnie na ww. adres,
telefonicznie pod numerem +48 575 313 757 lub pisząc e-mail na adres: biuro@kfksa.pl.

Ce l e , p o d s ta w y p r a w n e i o k r e s p r z e tw a r z a n i a
Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

Udzielenia odpowiedzi na przesłane
przez Panią/Pana pytania za
pośrednictwem poczty tradycyjnej,
poczty elektronicznej lub innych
komunikatów

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie
uzasadniony interes Spółki,
polegający na bieżącym udzielaniu
odpowiedzi na otrzymywane
zapytania

Prezentowania Pani/Panu ofert
marketingowych dotyczących
usług własnych Spółki

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie
uzasadniony interes Spółki,
polegający na prowadzeniu
marketingu usług własnych

Do czasu wyrażenia sprzeciwu, nie
dłużej niż przez 6 lat

Informowanie Pani/Pana o
kończącym się okresie
obowiązywania umów ubezpieczeń
zawieranych za naszym
pośrednictwem, a także innych
istotnych zdarzeniach na zawartych
przez Pani/Pana umowach
ubezpieczenia

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie
uzasadniony interes Spółki,
polegający na tym, aby zapewnić
Pani/Panu bieżącą wiedzę na
temat produktów, z których
skorzystała/skorzystał Pani/Pan za
naszym pośrednictwem

Do czasu wygaśnięcia produktu lub
wyrażenia sprzeciwu

Prowadzenie marketingu usług
zewnętrznych (w tym ofert
ubezpieczeniowych
współpracujących towarzystw
ubezpieczeniowych

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli
Pani/Pana zgoda

Do czasu wycofania zgody, nie
dłużej niż 6 lat

Pozyskiwania dla Pani/Pana ofert
od różnych towarzystw
ubezpieczeniowych i ich
prezentowanie, w celu wyboru
najkorzystniejszej z ofert

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli
Pani/Pana zgoda

Do czasu wycofania zgody, nie
dłużej niż do wyboru oferty i nie
dłużej niż 6 lat

Ustalenie, dochodzenie lub obrona
przed roszczeniami

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie
uzasadniony interes Spółki
polegający na zabezpieczeniu
interesów prawnych Spółki

Do czasu przedawnienia roszczeń

Przez 6 lat od ostatniego kontaktu

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe przekazujemy dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem
danych, np. obsługę IT, obsługę księgową. Podmioty te działają na podstawie zawartych ze Spółką umów
powierzenia przetwarzania danych i zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony
danych. Możemy też udostępniać Pani/Pana dane naszym partnerom biznesowym w zakresie niezbędnym
do sprawnej współpracy (imię, nazwisko, dane kontaktowe).
Możemy też udostępniać Pani/Pana dane towarzystwom ubezpieczeniowym w zakresie niezbędnym do
przygotowania oferty ubezpieczeniowej.

Pani/Pana prawa
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do dostępu
do treści swoich danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych, prawo
żądania usunięcia danych („bycia zapomnianym”), prawo żądania ograniczenia przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych.
Nie każde z ww. uprawnień będzie przysługiwało Pani/Panu w każdym przypadku. Aby skorzystać z
powyższych praw, proszę się z nami skontaktować.
Jeżeli przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to
niezależnie od ww. praw, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie wycofać swoją zgodę. Proszę
jednak pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonaliśmy przed jej wycofaniem.
Poza powyższymi prawami ma Pani/Pan też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania przez nas ww.
celów przetwarzania.

