OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Oney Insurance (PCC) Limited i Oney Life (PCC) Limited (zwane dalej „Administratorem Danych”) są administratorami danych
osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonych zgodnie z przepisami polskiego i maltańskiego prawa o ochronie danych oraz
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) (zwanym dalej „RODO”). Na potrzeby niniejszego
oświadczenia pojęcie „dane osobowe” odnosi się także do „wrażliwych danych osobowych”, w zależności od kontekstu, przy
czym „wrażliwe dane osobowe” oznaczają dane osobowe, które obejmują szczególne kategorie danych wymienione w RODO.
W celu wykonania umowy ubezpieczenia Administrator Danych i jego partnerzy przetwarzają dane osobowe
Ubezpieczającego i Ubezpieczonych. Zawarcie umowy ubezpieczenia nie jest możliwe bez podania danych osobowych i
akceptacji warunków przetwarzania danych opisanych w niniejszym dokumencie przez osobę zainteresowaną zawarciem
umowy ubezpieczenia.
Jeżeli Administrator Danych przetwarza dane Ubezpieczającego i Ubezpieczonych na podstawie ich zgody, Ubezpieczający i
Ubezpieczeni mogą wycofać taką zgodę.
Cel, dla którego dane są zbierane
Administrator Danych przetwarza dane osobowe dotyczące Ubezpieczającego i Ubezpieczonych głównie w następujących
celach: ustalenie wysokości składki, zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia,
administrowanie umową ubezpieczenia, obsługa i likwidacja szkód, wykrywanie przestępstw ubezpieczeniowych,
zapobieganie im lub prowadzenie dochodzenia w sprawie takich przestępstw. Administrator Danych, na podstawie
przepisów prawa zobowiązany jest także do przetwarzania danych w takich celach, jak: zawiadamianie organów ścigania o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Administrator Danych może również przetwarzać dane w celu: usprawnienia
prowadzonej przez siebie działalności, podejmowania działań marketingowych, działań dotyczących rozwoju produktów, a
także wykonywania analiz statystycznych. Powyższe czynności przetwarzania danych mogą być również powierzane przez
Administratora Danych jego partnerom.
Odbiorcy danych i przetwarzanie danych
Administrator Danych może zbierać dane dotyczące Ubezpieczającego i Ubezpieczonych od innych podmiotów oraz
powierzać przetwarzanie danych takim podmiotom jak:
▪ pośrednicy ubezpieczeniowi (brokerzy, agenci ubezpieczeniowi), dystrybutorzy ubezpieczeń (sklepy detaliczne, banki
itp.), podmioty zajmujące się obsługą i likwidacją szkód, które przetwarzają dane osobowe głównie w celu oferowania
ubezpieczeń, zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartych umów ubezpieczenia, zarządzania umowami
ubezpieczenia oraz likwidacji szkód;
▪ dostawcy usług (aktuariusze, prawnicy, podmioty zajmujące się archiwizacją danych, podmioty zajmujące się
zarządzaniem wierzytelnościami, podmioty świadczące usługi serwisowe, itp.), które przetwarzają dane osobowe w celu
świadczenia usług pomocniczych w stosunku do wykonywania umowy ubezpieczenia, oferowania ubezpieczeń i likwidacji
szkód;
▪ podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej (publiczne lub prywatne szpitale, lekarze ogólni i lekarze specjaliści itp.),
które przetwarzają dane osobowe głównie w celu dokonania oceny zgłaszanych roszczeń i zarządzania nimi;
▪ inne podmioty, które zgodnie z przepisami prawa są upoważnione do przekazywania danych osobowych
Administratorowi Danych w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia, oferowaniem ubezpieczeń i likwidacją
szkód, takie jak pracodawcy Ubezpieczonych, notariusze, biegli wyznaczeni przez sąd lub Ubezpieczającego
/Ubezpieczonego, a także organy policji i inne podmioty lub organy, które zgodnie z przepisami prawa są uprawnione do
ujawniania i otrzymywania danych osobowych.
Uprawnienia osób, których dane dotyczą
Ubezpieczający i Ubezpieczony mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, o ile są
nieprawidłowe , żądania usunięcia swoich danych osobowych w określonych okolicznościach oraz prawo do otrzymania od
Administratora Danych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego oraz prawo ich przesłania innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych.
Prosimy pamiętać, że przepisy prawa mogą wyłączać powyższe uprawnienia, w szczególności dostępu, sprostowania danych,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i żądania ich usunięcia w stosunku do niektórych danych osobowych.

Ubezpieczający i Ubezpieczeni mają również prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych
osobowych.
Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczeni chcieliby wykonać którekolwiek z przysługujących im praw, powinni skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod następującym adresem: Data Protection Officer, Oney Insurance (PCC) Limited, 171 Old
Bakery Street, Valletta, Malta, e-mail: dpo@oney.com.mt. Wniosek zostanie rozpatrzony w najwcześniejszym możliwym
terminie, a jego rozpatrzenie nie będzie trwało dłużej niż 30 dni.
Ubezpieczający i Ubezpieczeni mogą wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych
(tj. Office of the Information and Data Protection Commissioner (Urząd Komisarza Informacji i Ochrony Danych)) pod
następującym adresem strony internetowej: https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx.
Ubezpieczający lub Ubezpieczeni mogą zapoznać się z pełną treścią aktualnej informacji Administratora Danych w sprawie
ochrony danych osobowych i polityki prywatności, w którym zawarty jest opis przetwarzania danych osobowych, na stronie
internetowej pod adresem: https://www.oneyinsurance.com/pl/legal/data-protection/. Informacja ta może ulegać
aktualizacji.
Administrator Danych jest zobowiązany do przechowywania danych Ubezpieczających i Ubezpieczonych przez okres
maksymalnie dziesięciu lat od daty rozwiązania umowy ubezpieczenia. Administrator Danych nie przechowuje danych
osobowych dłużej niż jest to konieczne i czyni to wyłącznie do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane.
Jeżeli Ubezpieczający i/lub Ubezpieczeni uznają, że Administrator Danych przetwarza ich dane osobowe niezgodnie z
przepisami maltańskiego bądź polskiego prawa o ochronie danych lub RODO, mogą wnieść skargę odpowiednio do Urzędu
Komisarza Informacji i Ochrony Danych (Office of the Information and Data Protection Commissioner) z siedzibą pod adresem
Level 2, Airways House, High Street, Sliema SLM 1549, Malta, lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawie, Polska - każdy z nich w sposób niezależny może przeprowadzić postępowanie
wyjaśniające w sprawie zgłoszonej skargi.

