Informacja Administratora danych
osobowych dla Użytkownika
serwisu www.pzu.pl
Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od zamówionej usługi, będzie PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU
SA, TFI PZU SA, PZU Zdrowie SA, PZU POMOC SA, LINK4 TU SA.
Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na niżej wskazane
adresy siedzib administratorów. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan
kontaktować się z wyznaczonymi przez administratorów Inspektorami Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą
elektroniczną na adresy e-mail lub pisemnie na adresy korespondencyjne wskazane poniżej.
Przetwarzanie danych
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

realizacji zamówionej usługi polegającej na kontakcie z agentem lub pracownikiem jednej z wymienionych spółek,
w której zamówiła Pani/Pan usługę – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja zamówionej usługi,

marketingu produktów własnych – jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych,

komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, obejmujących profilowa nie, w celu
dostosowania treści marketingowych – jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym
celu, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji usługi . Okres przechowywania może zostać
przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony prz ed roszczeniami.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej
wycofania.
Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na
podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom IT, agentom ubezpieczeniowym oraz agencjom
marketingowym przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych w celu realizacji usługi, przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane spółkom PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA,
PZU Zdrowie SA, Link 4 TU SA w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na marketing.
Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administrator ów Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może
Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania.
Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres
PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorami lub z wyznaczonym przez Spółki
Inspektorami Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w
Polsce.
Administratorzy i dane kontaktowe administratorów i Inspektorów Ochrony Danych
PZU SA - kontakt z administratorem: PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
kontakt z IOD: PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODpzu@pzu.pl
PZU Życie SA - kontakt z administratorem: PZU Życie SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
kontakt z IOD: PZU Życie SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODpzu@pzu.pl
PTE PZU SA - kontakt z administratorem: PTE PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
kontakt z IOD: PTE PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODptu@pzu.pl
TFI PZU SA - kontakt z administratorem: TFI PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
kontakt z IOD: TFI PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODtfi@pzu.pl
PZU Zdrowie SA - kontakt z administratorem: PZU Zdrowie SA, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa
kontakt z IOD: PZU Zdrowie SA, IOD, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa; e-mail: IODzdrowie@pzu.pl
PZU Pomoc SA - kontakt z administratorem: PZU Pomoc SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
kontakt z IOD: PZU Pomoc SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; e-mail: IODpomoc@pzu.pl
Link4 TU SA - kontakt z administratorem: Link4 TU SA, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
kontakt z IOD: Link4 TU SA, IOD, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa; e-mail: daneosobowe@link4.pl
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