
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 
informuję iż:  
Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom! 
 
ADMINISTRATOR 
Administratorem Pana/ Pani danych jest  Biuro Usług Brokerskich Anna Rakuz ul. Strażacka 2,   78-400 
Szczecinek. 
Informuję, że zgłoszenie danych osobowych, kontaktowych, żądanie zaprzestania przetwarzania danych, czy 
zgłoszenia sprzeciwu należy przesłać na adres jak wyżej lub na adres e-mail: a.rakuz@brokermeritum.pl 
 
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH : 
Biuro jak wyżej działa na rzecz Klienta współpracując z wieloma Ubezpieczycielami zarejestrowanymi na 
stronach www.knf.gov.pl , wyszukiwanie:  https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow      –  
zgodnie  z  aktualną  ustawą  z  dnia  15 grudnia 2017r  o dystrybucji   ubezpieczeń / Dz. U. 2017 poz. 2486/.  
Podstawą działania Brokera jest Zezwolenie Nr  2125/15 i  wpis do rejestru brokerów   / 
https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE//,  prowadzony  przez  Komisję  Nadzoru  Finansowego 
http://www.knf.gov.pl  
Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) Realizacji umowy - zapewnienia zleconej przez Pana/ Panią ubezpieczeniowej obsługi brokerskiej/ 
zgodnie z przepisami prawa Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń – j.w./- w tym  
podjęcia działań przed zawarciem umowy ubezpieczenia, oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wykonania 
umowy ubezpieczenia, pomocy w realizacji odszkodowań, oraz wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów administratora danych (w szczególności przekazywania informacji o 
oferowanych produktach) 

2) Prawnie uzasadnionego celu Administratora jak np. przechowywania danych dla celów 
archiwizacyjnych, wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, w celu 
dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami. 

3) Marketingu własnego Biura Brokerskiego – w szczególności przekazywania informacji o nowo 
oferowanych produktach i usługach, które potencjalnie mogłyby zapewnić Pani/Panu ochronę 
ubezpieczeniową – wymaga osobnej zgody na ten cel. 

4) Marketing usług własnych Ubezpieczycieli wymaga odrębnej zgody na ich dokumentach własnych. 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Podane dane będą przechowywane 10 lat od wygaśnięcia współpracy i zrealizowanej umowy 
ubezpieczenia –polisy,   lub do innego terminu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa np. 
przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

ODBIORCY DANYCH 
Odbiorcą Pana/ Pani danych osobowych będą, wybrane do zapytania o warunki ubezpieczenia, 
zarejestrowane w Polsce  podmioty rynku ubezpieczeniowego- jak w wykazach na  stronach 
www.knf.gov.pl . 
Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających 
dane osobowe poza europejskim obszarem gospodarczym (EOG). 
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
Administratora np. Poczcie Polskiej, a także dostawcom usług IT lub współpracującym w 
ubezpieczeniach partnerom, przy czy podmioty takie przetwarzają dane na podstawie umowy z 
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

ZAKRES PRZETWARZANIA 
Dane osobowe przechowywane będą w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji celu –
zapewnienia ubezpieczeniowej obsługi brokerskiej - jak wyżej. 

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji umówionego celu - 
ubezpieczeniowej obsługi brokerskiej, zawarcia i realizacji  umowy ubezpieczenia w tym np. do  oceny 
ryzyka, a także dla innych usprawiedliwionych celów Administratora np. celów archiwalnych. 
Konsekwencją niepodania danych będzie odstąpienie Biura Obsługi Brokerskiej Anna Rakuz od obsługi 
brokerskiej Pana/ Pani.  
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Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach marketingu własnego, jeżeli 
zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania w tym celu. 

PRAWA KONSUMENTA 
Administrator danych ułatwia korzystanie z praw konsumenta z art. 15-22 rozporządzenie j.w. 
zwanego w skrócie „RODO”. 
Posiada Pan/ Pani: 

• prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii danych 

• prawo do sprostowania danych  

• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach) 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

• prawo do przenoszenia danych 

• prawo wniesienia sprzeciwu 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

Żądania usunięcia danych oznacza, że dane będę usunięte, o ile nie koliduje to z przepisami prawa.                        
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (dane powyżej). 

 
Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do PIODO (Prezesa Urzędu Danych Osobowych) Warszawa ul. Stawki 
2, gdy uzna Pan/ Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
INFORMACJA DODATKOWA 

Zawierając umowę na rzecz innych Ubezpieczonych- klient oświadcza , że działa za zgodą tych osób 
również w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych i wie, że Ubezpieczający jest 
zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej.  


