INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z OBJĘCIEM OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH I Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ?
1. 	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa (dalej jako „Unum”). Z administratorem danych można kontaktować się poprzez
adres e-mail: kontakt@unum.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.unum.pl, telefonicznie pod numerem: +48 800 33 55 33 lub
pisemnie na adres siedziby Unum.
2. 	We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym w Unum inspektorem ochrony danych poprzez
adres e-mail: iod@unum.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.unum.pl, telefonicznie pod numerem: +48 800 33 55 33 lub pisemnie
na adres siedziby Unum (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Unum w następujących celach:

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie, w tym przeprowadzenie
oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz wykonanie umowy, w tym
indeksacja składki i wypłata świadczeń.

Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Unum; niezbędność
przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; zgoda na
przetwarzanie danych dotyczących zdrowia.

Reasekuracja ryzyk ubezpieczeniowych.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Unum (tj. zmniejszenie
ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą umową
ubezpieczenia na życie); zgoda na przekazanie reasekuratorowi
danych dotyczących zdrowia.

Realizacja obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Unum, wynikających
z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu.

Realizacja obowiązków prawnych związanych z raportowaniem
obowiązków wynikających z umowy pomiędzy rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki (tzw. FATCA) oraz z przepisów o automatycznej wymianie
informacji podatkowych z innymi państwami.

Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Unum, wynikających
z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków
podatkowych i wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz przepisów
o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami.

Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów
prawa ubezpieczeniowego, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem,
obowiązków raportowych i sprawozdawczych.

Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Unum, wynikających
z przepisów regulujących prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.

Realizacja obowiązków prawnych wynikających z innych przepisów
prawa polskiego oraz unijnego.

Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Unum, wynikających
m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów
o rachunkowości.

Przeciwdziałanie przestępstwom popełnianym na szkodę zakładów
ubezpieczeń.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Unum oraz innych
zakładów ubezpieczeń (tj. przeciwdziałanie przestępstwom
popełnianym na szkodę zakładów ubezpieczeń).

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku
z zawartą umową ubezpieczenia na życie.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Unum (tj. dochodzenie
i obrona przed roszczeniami).

Marketing bezpośredni produktów i usług ubezpieczeniowych oraz
innych finansowych produktów i usług (tj. otrzymywanie od Unum
oferty tego rodzaju produktów i usług).

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Unum (tj. prezentowanie
oferty produktów i usług ubezpieczeniowych oraz innych finansowych
produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do
elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.

4. Jednym ze sposobów przetwarzania przez Unum danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że:
•

w oparciu o informacje pozyskiwane na etapie zawierania umowy ubezpieczenia na życie (w tym informacje dotyczące zdrowia) Unum
dokonuje oceny ryzyka ubezpieczeniowego, co wpływa na objęcie (lub nie) ochroną ubezpieczeniową oraz zawarcie umowy ubezpieczenia
z wyższą składką lub np. na warunkach odbiegających od ogólnych warunków ubezpieczenia;

•

w oparciu o informacje dotyczące produktów ubezpieczeniowych klienta (jednak bez uwzględnienia informacji dotyczących zdrowia)
Unum tworzy profile preferencji klientów, co pozwala na dostosowanie oferty produktów i usług ubezpieczeniowych oraz innych
finansowych produktów i usług do znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań poszczególnych klientów.

	Przetwarzanie przez Unum danych osobowych, o którym mowa powyżej nie odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany, tzn. w każdym
przypadku zapewniony jest udział człowieka w tego rodzaju operacjach, w szczególności w związku z podejmowaniem decyzji o objęciu (lub
nie) ochroną ubezpieczeniową.

PRZEZ JAKI OKRES DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE?
5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
•

w związku z wykonaniem umowy ubezpieczenia na życie oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – do
czasu przedawnienia tych roszczeń (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego, przepisów prawa ubezpieczeniowego);

•

w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane,
wymagają przechowywania przez okres 5 lat);

•

w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody.

KOMU DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE?
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
•

zakładom reasekuracji, w tym General Reinsurance AG z siedzibą w Kolonii (Niemcy) oraz RGA International Reinsurance Company Dac
z siedzibą w Dublinie (Irlandia) – w związku z reasekuracją ryzyk ubezpieczeniowych;

•

innym zakładom ubezpieczeń – w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom popełnianym na szkodę zakładów ubezpieczeń oraz
realizacją obowiązków prawnych ciążących na Unum;

•

agentom ubezpieczeniowym (Life Protection Advisorom Unum) – w związku z dystrybucją produktów i usług ubezpieczeniowych Unum;

•

podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. Komisji Nadzoru Finansowego oraz
Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Unum;

•

podmiotom świadczącym na rzecz Unum usługi, w tym np. dostawcom usług w zakresie orzecznictwa medycznego, dostawcom usług
informatycznych, dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
7.	Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Unum, do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Stany Zjednoczone Ameryki nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające na swym terytorium odpowiedni stopień ochrony
danych osobowych.
8.	Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki odbywa się na podstawie stosownej umowy, zawierającej standardowe
klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Może Pani/Pan otrzymać kopię tej umowy – w tej sprawie prosimy o kontakt
z inspektorem ochrony danych.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
9.	Korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową ubezpieczenia
na życie jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, nie
jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy.
10.	Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy
ubezpieczenia na życie.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
11.	Przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych określone prawa, w tym: (i) prawo dostępu do danych osobowych
dotyczących Pani/Pana; (ii) prawo do sprostowania tych danych; (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia
przetwarzania tych danych; (v) prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych,
w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 („RODO”).
12.	W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów ma
Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, w szczególności w związku
z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego.
13.	W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia lub na przekazanie reasekuratorowi danych dotyczących
zdrowia skutkować może brakiem możliwości wykonania umowy ubezpieczenia na życie lub brakiem możliwości reasekuracji ryzyk
ubezpieczeniowych.
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14.	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

