INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH/
INFORMATION ON THE PROCESSING
OF PERSONAL DATA

1.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
My, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jesteśmy administratorem Twoich
danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:
1) listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Postępu 15B, 02-676
Warszawa;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
3) telefonicznie, pod numerem: 913 913 913./
Who is your personal data controller?
We, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., are the Controller of your personal
data. You can contact us as follows:
1) by post, sending a letter to our registered office’s address: ul. Postępu 15B, 02-676
Warszawa;
2) by email to the following email address: centrumklienta@generali.pl;
3) by telephone at the following number: 913 913 913.

2.

Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we
wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres:
iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby./
How to contact the Data Protection Officer?
We have appointed a Data Protection Officer with whom you can contact in any and all
matters pertaining to personal data protection by sending an email to the address:
iod@generali.pl or by post, sending a letter to our registered office’s address.

3.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1) podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty), zawarcia lub
przystąpienia oraz wykonania umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b
RODO);
2) oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO);
3) wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, w sytuacji gdy znajdują
zastosowanie przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4) wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, w sytuacji gdy znajdują
zastosowanie przepisy o wykonywaniu międzynarodowych obowiązków podatkowych
oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
5) wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, w sytuacji gdy znajdują
zastosowanie przepisy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
6) rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
7) statystycznym w związku z ustalaniem odpowiedniej wysokości składek
ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów
rachunkowości co w odniesieniu do danych zwykłych, stanowi nasz prawnie
uzasadniony interes, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz,
w odniesieniu do danych szczególnych, z art. 9 ust. 2 lit g RODO w związku
z właściwymi przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej);
8) podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom
ubezpieczeniowym, w tym oceny zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem
potencjalnych przestępstw, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu polegającego na zapobieganiu przestępstwom ubezpieczeniowym oraz
obronie przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9) analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych
produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie)
będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na
doskonaleniu jakości naszych produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. f RODO);
10) reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO);
11) badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
12) wykonywania umowy o udział w programie lojalnościowym, w tym oferowania Ci przez
nas zniżek w ramach takich programów, zgodnie z regulaminem, jeśli zdecydujesz się
wziąć udział w programie lojalnościowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
13) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
14) oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce
(marketing bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego
interesu polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to
także dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy
Generali oraz jej dostosowanie do tego co uznamy za odpowiadające Twoim
potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom, w oparciu o Twój profil (podstawa z art.
6 ust. 1 lit. f RODO)./

For what purposes and on what basis do we process your data?
We process your personal data:
1) for the purpose of undertaking activities prior to conclusion of the agreement (e.g.
preparation of an offer), concluding or commencing performance of and performing the
insurance agreement (basis: Article 6 (1) (b) of GDPR);
2) for the purpose of insurance risk assessment pursuant to the obligation stemming from the
Act on Insurance and Reinsurance Activities (basis: Article 6 (1) (c) and Article 9
(2) (g) of GDPR);
3) for the purpose of fulfilling our legal obligations if provisions on the prevention of money
laundering practices and financing of terrorism are applicable (basis: Article 6
(1) (c) of GDPR);
4) for the purpose of fulfilling our legal obligations if provisions on the performance of
international tax obligations and implementation of FATCA legislation are applicable (basis:
Article 6 (1) (c) of GDPR);
5) for the purpose of fulfilling our legal obligations if provisions on the exchange of tax
information with other countries are applicable (basis: Article 6 (1) (c) of GDPR);
6) for the purpose of handling complaints pursuant to the provisions on handling of complaints
by financial market operators (basis: Article 6 (1) (c) of GDPR);
7) for the statistical purposes, in connection with determination of a relevant amount of
insurance premiums, reinsurance premiums, technical provisions for the purposes of
solvency as well as technical provisions for the purposes of accounting, which with
reference to ordinary data constitutes our legitimate interest, within the scope stipulated in
provisions of the Act on Insurance and Reinsurance Activities (basis: Article 6 (1) (f) of
GDPR and, with reference to specific data, Article 9 (2) (g) of GDPR in connection with
relevant provisions of the Act on Insurance and Reinsurance Activities);
8) for the purpose of undertaking activities related to counteracting insurance crimes,
including an assessment of insurance claim notifications in terms of potential crimes,
constituting the pursuit of our legitimate interest in counteracting insurance crimes and
defending against abuses (basis: Article 6 (1) (f) of GDPR);
9) for the purpose of conducting analyses (matching services to the needs of our Customers,
optimisation of our products also on the basis of your comments about them and your
interest), constituting the pursuit of our legitimate interest in the perfection of quality of our
products and services rendered (basis: Article 6 (1) (f) of GDPR);
10) for the risk reinsurance purposes constituting the pursuit of our legitimate interest in
minimising insurance risks (basis: Article 6 (1) (f) of GDPR);
11) for the purpose of conducting Customer satisfaction surveys constituting the pursuit of our
legitimate interest in determining the quality of our service and the level of satisfaction of
our Customers with products and services (basis: Article 6 (1) (f) of GDPR);
12) for the purpose of performing the agreement on participation in the loyalty programme,
including for the purpose of offering discounts to you by us within such programmes, in
accordance with the regulations if you decide to take part in the loyalty programme (basis:
Article 6 (1) (b) of GDPR);
13) for the potential establishing, seeking or defending against claims, constituting the pursuit
of our legitimate interest (basis: Article 6 (1) (f) of GDPR or Article 9 (2) (f) of GDPR);
14) for the purpose of offering products and services of entities belonging to the Generali
Group in Poland (direct marketing), which constitutes the pursuit of our legitimate interest in
the provision of commercial information ordered. This also includes provision of
information about products and services of other entities from the Generali Group and its
adaptation to what we will consider to be corresponding with your needs and individual
conditions, based on your profile (basis: Article 6 (1) (f) of GDPR).
4.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych
Przysługują Ci następujące uprawnienia:
1) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda)
w
dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
2) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
3) prawo sprostowania Twoich danych;
4) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz
prawnie uzasadniony interes;
6) prawo przenoszenia danych;
7)
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)./
What rights do you have in connection with the processing of your data?
You have the following rights:
1) the right to withdraw consent (where the legal basis for the processing is the expression of
consent) at any time. However, the withdrawal of consent by you will not affect the
lawfulness of the processing based on consent before its withdrawal;
2) the right to access your data and receive its copy;
3) the right to rectify your data;
4) the right to erase data or restrict its processing;
5) the right to object to the processing of data, having our legitimate interest as the basis;
6) the right to data portability;
7) the right to lodge a complaint with a supervisory authority (in Poland, it is the President of
the Personal Data Protection Office, whose seat is located at ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

Komu przekazujemy Twoje dane
1) Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom (podmiotom
przetwarzającym) np. firmom zajmującym się likwidacją szkód, firmom
informatycznym, księgowym, prawniczym, agentom ubezpieczeniowym z którymi
współpracujemy.
2) Twoje dane osobowe przekazujemy zakładom reasekuracji, operatorom
pocztowym, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, a także uprawnionym do
tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3) Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną ujawnione innym
podmiotom należącym do Grupy Generali w Polsce (Generali T.U.S.A.,
Generali Finance Sp. z o.o., Generali PTE S.A., Generali DFE, Concordia
Polska TUW, Generali Investments TFI S.A.) i będą przetwarzane przez te
podmioty w ich własnych celach marketingowych./
Who do we provide your data to?
1) We disclose your personal data to subcontractors (processing entities) e.g.
companies dealing with settlement of claims, IT companies, accounting
companies, legal companies, insurance agents with which/whom we cooperate.
2) We provide your personal data to reinsurance companies, postal operators,
entities rendering payment services as well as to bodies entitled to this or
institutions in line with applicable provisions of law.
3) Furthermore, if you agree, your data will be disclosed to other entities belonging to
the Generali Group in Poland (Generali T.U.S.A., Generali Finance Sp. z o.o.,
Generali PTE S.A., Generali DFE, Concordia Polska TUW, Generali Investments
TFI S.A.) and will be processed by these entities for their own marketing
purposes.

6.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu
przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje
dane będziemy przechowywać:
1) gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody;
2) gdy podstawą przetwarzania jest umowa - do momentu przedawnienia
roszczeń z tytułu umowy (maksymalny termin przedawnienia wynosi 20 lat);
3) gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem
umowy (np. przygotowania oferty lub kalkulacji), ale nie zawarliśmy umowy maksymalnie przez 3 miesiące;
4) gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres
wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
5) gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres
umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu wobec przetwarzania;
6) w razie przetwarzania danych w celach statystycznych związanych z ustalaniem
wysokości składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw
techniczno- ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw technicznoubezpieczeniowych dla celów rachunkowości - przez 12 lat od momentu
rozwiązania umowy ubezpieczenia./
How long will we store your data?
The length of the period for which your personal data will be stored by us depends on
the purpose of the processing and provisions which constitute the legal basis of the
processing. Your data will be stored by us:
1) if the processing basis is the consent - by the time of withdrawal of the consent;
2) if the processing basis is the agreement - by the time of prescription of claims
arising from the agreement (maximum time limit of the prescription comes to 20
years);
3) if the processing is necessary in order to undertake activities prior to conclusion of
the agreement (e.g. preparation of an offer or calculations), however we have not
concluded the agreement - maximally for 3 months;
4) if the processing basis is our legal obligation - for the period arising from
provisions governing the obligation to process data by us;
5) if the processing basis is the legitimate interest - for the period enabling the
pursuit of this interest or by the time of lodging an effective objection to the
processing;
6) in case of processing data for the statistical purposes connected with
determination of an amount of insurance premiums, reinsurance premiums,
technical provisions for the purposes of solvency as well as technical provisions
for the purposes of accounting
- for 12 years from the moment of termination of the insurance agreement.

zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie
zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję
Europejską, wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi
dane w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja
Komisji Europejskiej, a w razie przekazywania danych do USA współpraca z
podmiotami uczestniczącymi
w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield)
zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii
tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się z nami./
To what countries do we provide your data?
1) We process your personal data in Poland or in other countries from the European
Economic Area (EEA) in which our partners have their registered offices (e.g. IT
service providers).
2) We provide your personal data to countries from outside the EEA, inter alia, in
connection with the Customer satisfaction surveys, enhancement of quality of our
products or provision of services by IT companies. We process your data outside the
EEA only if it is necessary and recipients of your data ensure an appropriate degree of
its protection. For this purpose, we apply relevant protections such as: standard
contractual clauses issued by the European Commission, binding corporate rules,
cooperation with data processing entities in countries with reference to which a
relevant decision of the European Commission has been issued and in case of
providing data to the USA, cooperation with entities participating in the Privacy Shield
programme, approved by way of a decision of the European Commission. You have
the right to obtain copies of these protections, which you can benefit from by
contacting us.
9.

7.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe
1) Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne w celu
dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania
umowy ubezpieczenia. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie
umowy ubezpieczenia.
2) Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne./
Is provision of your data obligatory?
1) Provision of personal data in connection with the concluded agreement is
necessary for the purpose of carrying out an insurance risk assessment as well
as for the purpose of concluding and performing the insurance agreement.
Conclusion of the insurance agreement is not possible without provision of
personal data.
2) Provision of personal data for marketing purposes is voluntary.

8.

Do jakich państw przekazujemy Twoje dane
1) Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi
partnerzy (np. dostawcy usług IT).
2) Twoje dane osobowe przekazujemy do państw poza EOG m.in. w związku
z badaniem satysfakcji klientów, podnoszeniem jakości naszych produktów lub
świadczeniem usług przez firmy informatyczne. Przetwarzamy Twoje dane poza
EOG tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych

Jakie Twoje dane przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy
W przypadku niektórych produktów ubezpieczeniowych pozyskujemy Twoje dane osobowe
od podmiotów trzecich, tj. od:
1) innych ubezpieczycieli i podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz Narodowego
Funduszu Zdrowia, w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia;
2) organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zakresie informacji o zdarzeniach
powodujących szkodę;
3) podmiotu będącego ubezpieczającym - w razie wskazania Ciebie jako
ubezpieczonego, w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz
informacji o przedmiocie ubezpieczenia.
Dane te pozyskujemy jednak tylko w sytuacji, gdy ich pozyskanie jest w konkretnej sytuacji
uzasadnione charakterem produktu ubezpieczeniowego, z którego korzystasz./
What data of yours do we process and from what sources do we acquire it?
With regard to some insurance products, we acquire your personal data from third parties
i.e. from:
1)

other insurers and entities providing medicinal services and the National Health Fund
[NFZ], within the scope of information about your state of health;
2) prosecution and justice bodies, within the scope of information about events causing a
damage/loss;
3) an entity being a policyholder - if you are indicated as an insured person, within the
scope of your identification data and contact details as well as information about the
subject matter of insurance.
However, we acquire this data only if its acquisition is, in a concrete situation, justified by
the nature of an insurance product which you use.
10.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych
1) W niektórych przypadkach podejmujemy decyzje w sposób całkowicie
zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Decyzja ta jest oparta o profilowanie, czyli
uwzględnia poza Twoimi danymi, także informacje pochodzące z automatycznej
analizy dostępnych informacji i statystyk, w celu wsparcia procesu oceny ryzyka
ubezpieczeniowego oraz likwidacji niektórych szkód. Decyzje te podejmujemy m.in.
w oparciu o informacje o Twojej dacie urodzenia, wieku, charakterze wykonywanej
pracy, miejscu zamieszkania, przebiegu ubezpieczenia czy dane identyfikujące
przedmiot ubezpieczenia. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na
wysokości składki, wysokości odszkodowania oraz innych świadczeń, a niekiedy mogą
skutkować brakiem możliwości skorzystania z naszych niektórych produktów.
2) W związku z podejmowaniem przez nas decyzji w opisany wyżej sposób przysługuje
Ci prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania
interwencji ludzkiej./
Automated decision-making, including profiling of your data
1) In some cases, we make decisions in a completely automated manner (without
participation of a human). This decision is based on profiling, i.e. it takes account,
apart from your data, also of information originating from an automated analysis of
available information and statistics in order to support the insurance risk assessment
process and settlement of some claims. We make these decisions, inter alia, based on
information about your date of birth, age, character of work performed, place of
residence, course of insurance or data identifying the subject matter of insurance.
Decisions made in this manner have an influence on the amount of premium, amount
of compensation and other benefits and may sometimes result in impossibility of
benefiting from some of our products.
2) In view of decisions made by us in the aforementioned manner, you have the right to
receive appropriate explanations regarding grounds for the decision made, to question
that decision, to express your own position and to obtain human intervention.
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