KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW JPU SP. Z O.O.
Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (RODO), informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JPU Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 4
lok. 0G, NIP: 542-324-45-58, KRS 0000555509. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy:
rodo@jpu24.pl oraz listownie na adres siedziby. W przypadku działań polegających wyłącznie na pośredniczeniu
przy zawarciu umowy ubezpieczenia z danym ubezpieczycielem, JPU pełni rolę podmiotu przetwarzającego
dane osobowe w imieniu administratora – ubezpieczyciela. W tych przypadkach należy kontaktować się z
ubezpieczycielem.
2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane są w celu:
- podjęcia kroków do zawarcia umowy ubezpieczenia (w tym wyszukanie, przedstawienie i porównanie ofert),
- zawarcia umowy ubezpieczenia, zrealizowania i rozliczenia umowy,
- dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
- informowania o nowych ofertach ubezpieczenia, przypominania o kończących się okresach ubezpieczeń,
- spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest adekwatnie do celu:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO: zgoda osoby, której dane dotyczą,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (w tym obowiązki rachunkowo-księgowe),
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO: uzasadniony interes prawny administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy
ubezpieczenia oraz upływu okresów wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości. W przypadku danych
przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu wycofania zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie innym podmiotom. Dostęp do nich mogą mieć
pracownicy i współpracownicy JPU Sp. z o.o., ubezpieczyciele, usługodawcy (w tym dostawcy systemów
informatycznych używanych przez JPU Sp. z o.o.), podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia, podmioty
upoważnione na mocy przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie są świadomie i intencjonalnie przekazywane przez Administratora do państwa
trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania:
 wycofania udzielonej administratorowi zgody
 żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone
w przepisach prawa,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach
prawa,
 przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wyszukania oferty, zawarcia,
zrealizowania i rozliczenia umowy ubezpieczenia.
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