
 

 

 

 
 
 

 

Klauzule informacyjne RODO. 

Na podstawie art.13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Niniejsza klauzula informacyjna jest kierowana do Klientów korzystających z rozwiązań polegających na udostępnieniu Serwisu, umożliwiającego na 
podstawie wprowadzonych danych, poznanie ofert Towarzystw Ubezpieczeń, których ubezpieczenia zostały udostępnione w Serwisie oraz zawarcie umowy 
ubezpieczenia. 

1. Dom Ubezpieczeniowy Spectrum Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Kwiatka 15/1, NIP: 774-323-56-49 Numer KRS: 0000686973 XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie związanym z wprowadzeniem tych 

danych do Serwisu, w celu poznania oferty Ubezpieczeń Towarzystw dostępnej w Serwisie 

2. DOM UBEZPIECZENIOWY SPECTRUM jest podmiotem przetwarzającym (procesorem) Pani/Pana danych osobowych w przypadku dojścia do 

zawarcia umowy ubezpieczenia z konkretnym Towarzystwem Ubezpieczeń z wykorzystaniem Serwisu.  

DOM UBEZPIECZENIOWY SPECTRUM pozostaje procesorem danych osobowych na podstawie łączących go  

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Ubezpieczeniowym Spectrum Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail: 

dane.osobowe@dus.net.pl  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania do Towarzystw Ubezpieczeń zapytania o ofertę ubezpieczenia w 
ramach wykorzystania funkcjonalności Serwisu  SPECTRUM ubezpieczenia online na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b - ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Towarzystwa Ubezpieczeniowe współpracujące z Domem Ubezpieczeniowym Spectrum 

Sp. z o.o.. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom zewnętrznym w świadczącym usługi dla DOMU UBEZPIECZENIOWEGO 

SPECTRUM (operator pocztowy, operator poczty elektronicznej, podmiot udostępniający serwery). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia lub 

zgłoszonych reklamacji w związku z działaniami mającymi na celu zbadanie potrzeb oraz dokonanie wyboru odpowiedniej oferty ubezpieczenia. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania (o ile nie uniemożliwi to realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy 

skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO). 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa, w szczególności Ustawy o ubezpieczeniach  

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Podanie danych osobowych 

w celach marketingowych jest dobrowolne. 
 

Zgody marketingowe mają poniżej wskazaną treść i może je Pani/Pan zaznaczyć udzielając lub odmawiając zgody poprzez wybór odpowiedniej opcji w 

Serwisie. Dzięki udzieleniu zgód dobrowolnych DOM UBEZPIECZENIOWY SPECTRUM będzie miał możliwość zaproponowania oferty ubezpieczenia w 

Towarzystwie Ubezpieczeń lub zakresie innym niż aktualnie wybrane i obowiązujące ubezpieczenie. Zgody te są dobrowolne a ich treść następująca: 

 
1. Wyrażam / Nie wyrażam zgody na prowadzenie korespondencji z Domem Ubezpieczeniowym Spectrum Sp. z o.o. w ramach obsługi moich umów 

ubezpieczeniowych drogą elektroniczną w szczególności w postaci wiadomości e-mail lub SMS/MMS. 
2. Wyrażam / Nie wyrażam zgody na prowadzenie korespondencji z Domem Ubezpieczeniowym Spectrum Sp. z o.o. w ramach obsługi moich umów 

ubezpieczeniowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności w toku rozmowy z konsultantem, oraz 
automatycznych systemów wywołujących. 

3. Wyrażam / Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Domu Ubezpieczeniowego Spectrum Sp. z o.o. informacji handlowych, w tym prowadzenie 
marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną, w szczególności w postaci wiadomości e-mail lub SMS/MMS. 

4. Wyrażam / Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Domu Ubezpieczeniowego Spectrum Sp. z o.o. informacji handlowych, w tym prowadzenie 
marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności w toku rozmowy z konsultantem, oraz 
automatycznych systemów wywołujących. 

mailto:dane.osobowe@dus.net.pl

