
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

reprezentantów kontrahentów InterRisk TU S.A. VIG

Cel niniejszej informacji

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
jako administrator przetwarza dane osobowe osób reprezentujących jej kontrahentów. W związku z
zawieraniem  umów,  uczestnictwem  w  przetargach  organizowanych  na  podstawie  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych  oraz  prowadzeniem  spotkań  handlowych  InterRisk  pozyskuje  od
kontrahentów  dane  osobowe  osób,  które  są  przez  kontrahentów  oddelegowane  do  ich
reprezentowania  (np.  jako  osoby  kontaktowe,  podpisujące umowy,  wykonujące  zlecenia  itp.).  W
takich  przypadkach  zakres  pozyskiwanych  przez  InterRisk  danych  obejmuje  najczęściej:  imię  i
nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe do tej osoby.

W  celu  spełnienia  wymogów  określonych  w  przepisach  o  ochronie  danych  osobowych  poniżej
przedstawiamy  informacje  dotyczące  przetwarzania  przez  InterRisk  danych  osobowych
reprezentantów kontrahentów.

Dane kontaktowe administratora
InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (00-668), ul. Noakowskiego 22 (dalej
jako „Administrator”, „InterRisk”, „My”).

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  się  skontaktować  we  wszystkich
sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z
przetwarzaniem  danych  -  poprzez  email  iod@interrisk.pl  lub  pisemnie  na  adres  siedziby
Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu i na podstawie:

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Prowadzenie wszelkich działań polegających na
uczestnictwie w przetargach organizowanych na
podstawie  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych, zmierzających do zawierania umów
i  utrzymywaniem  relacji  biznesowych  z
kontrahentami.

Przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów
wynikających  z  prawnie  uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora.

Okres przechowywania danych

W związku z kontekstem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ich przetwarzanie będzie miało
miejsca  tak  długo  jak  będzie  istniała  podstawa  do  traktowania  Pani/Pana  danych  jako  osoby
reprezentującej kontrahenta InterRisk.

Odbiorcy danych

Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  innym  spółkom  z  grupy  kapitałowej  Vienna
Insurance Group w Polsce.



Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  do  wniesienia  sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, 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  cofnięcia  zgody.  Cofnięcie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W  celu  skorzystania  z  powyższych  praw  należy  skontaktować  się  z  Administratorem  lub  z
Inspektorem Ochrony Danych.  Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych
wskazano powyżej.


