Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z zarejestrowaniem się w systemie oraz wolą przystąpienia do Programu Ubezpieczeń dla
Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest „Merydian” Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 233, kontakt mailowy: broker@merydian.pl lub
telefoniczny: 42 637 77 96 - 98;
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony
danych pod adresem mailowym: iod@merydian.pl;
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania czynności brokerskich na podstawie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielanym pełnomocnictwem w celu
realizacji procesu zawierania lub doprowadzania do zawarcia umów ubezpieczenia,
wykonywania czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz
uczestniczenia w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, również w sprawach
o odszkodowanie, a także rozwiązywania zawartych umów ubezpieczenia dobrowolnego
i obowiązkowego;
4) odbiorcą danych osobowych może być krajowy zakład ubezpieczeń oraz zagraniczny zakład
ubezpieczeń posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, a także organy ochrony prawnej lub podmioty, z którymi kontakt jest
niezbędny w sprawach obsługi ubezpieczenia oraz podmiot dostarczający nam usługi obsługi
informatycznej na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania danych;
5) administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do
organizacji międzynarodowej;
6) dane będą przechowywane przez okres realizowania czynności brokerskich oraz przez czas
niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń;
7) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III
RODO;
8) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który
będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
9) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co
oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać
automatycznie;
10) jeśli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza
RODO, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych;
11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do dokonywania
czynności brokerskich; bez ich podania nie jest możliwe udzielenie pełnomocnictwa, ani
obsługa ubezpieczenia.

