
	 Zgodnie	 z	 art.	 13	 ust.	 1-2	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	 (ogólne	 rozporządzenie	o	ochronie	danych)	 (dalej	 „RODO”)	
informujemy,	że:

 
I.  Administrator Danych
  My,	 Bezpieczny.pl	 spółka	 z	 o.o.	 z	 siedzibą	 przy	 ul.	 Goplańskiej	 56	 

(80-178	Gdańsk)	jesteśmy	Administratorem	Twoich	danych	osobowych.
 
II. Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy	 Inspektora	 Ochrony	 Danych,	 z	 którym	 możesz	 się	

skontaktować	 za	 pośrednictwem	 formularza	 kontaktowego	 na	 stronie	
www.bezpieczny.pl,	 pod	 adresem	 e-mail:	 dane@bezpieczny.pl	 lub	
pisemnie	 na	 adres	 siedziby	 Administratora	 wskazany	 w	 punkcie	 I	
powyżej.

 
III. Cele i podstawy przetwarzania 
  Twoje	dane	będą	przetwarzane:
1.	 w	celu	prowadzenia	przez	nas	marketingu	bezpośredniego	produktów	 

i	 usług	 –	 podstawą	 prawną	 przetwarzania	 jest	 Twoja	 zgoda	 
(art.	6	ust.	1	lit.	a)	RODO;

2.	 w	 celu	 ewentualnego	 ustalenia,	 dochodzenia	 lub	 obrony	 przed	
roszczeniami	 –	 podstawą	 prawną	 przetwarzania	 jest	 nasz	 prawnie	
uzasadniony	 interes	 polegający	 na	 ochronie	 naszych	 praw	 
i	możliwości	ustalenia	oraz	dochodzenia	roszczeń	lub	obrony	przed	nimi	 
(art.	6	ust.	1	lit.	f)	RODO);	

3.	 w	 celu	 wyświetlania	 na	 stronie	 internetowej	 pod	 adresem	 
www.bezpieczny.pl	 treści	 marketingowych,	 które	 nie	 są	 dostosowane	
do	 Twoich	 preferencji	 -	 podstawą	 prawną	 przetwarzania	 jest	 prawnie	
uzasadniony	 interes	polegający	na	możliwości	promowania	produktów	
i	usług	naszych	oraz	zakładów	ubezpieczeń	(art.	6	ust.	1	lit.	f)	RODO).

 
IV. Okres przechowywania danych
1.	 Twoje	 dane	 osobowe	 przetwarzane	 na	 podstawie	 Twojej	 zgody	

będą	 przechowywane	 do	 czasu,	 aż	 wycofasz	 zgodę	 względem	 ich	
przetwarzania.

2.	 Okres	przechowywania	danych	może	zostać	przedłużony	w	przypadku,	
gdy	 dane	 są	 niezbędne	 do	 ustalenia,	 dochodzenia	 lub	 obrony	 przed	
ewentualnymi	 roszczeniami,	 a	 po	 tym	 okresie	 jedynie	 w	 przypadku	 
i	zakresie,	w	jakim	będą	wymagać	tego	przepisy	prawa.	Po	upływie	okresu	
przetwarzania,	dane	są	nieodwracalnie	usuwane	lub	anonimizowane.

 
V.  Odbiorcy danych
1.	 Twoje	dane	osobowe	są	ujawniane	upoważnionym	pracownikom	oraz	

naszym	 partnerom,	 takim	 jak:	 dostawcy	 odpowiedzialni	 za	 obsługę	
systemów	informatycznych	i	sprzętu,	podmioty	świadczące	usługi	prawne	
lub	 księgowe,	 kurierzy,	 agencje	 marketingowe,	 podmioty	 świadczące	
usługi	wysyłania	maili	lub	smsów,	banki	i	operatorzy	płatności.

2.	 Możemy	 ujawnić	 wybrane	 informacje	 dotyczące	 Ciebie	 właściwym	
organom	 lub	osobom	 trzecim,	które	zgłoszą	żądanie	udzielenia	 takich	

informacji	 w	 oparciu	 o	 odpowiednią	 podstawę	 prawną	 oraz	 zgodnie	 
z	obowiązującymi	przepisami	prawa.

 
VI. Prawo do sprzeciwu
1.	 Masz	prawo	zgłoszenia,	w	dowolnym	momencie,	sprzeciwu	–	ze	względu	

na	Twoją	szczególną	sytuację	-	wobec	przetwarzania	Twoich	danych	dla	
prawnie	 uzasadnionych	 celów.	Przestaniemy	przetwarzać	Twoje	 dane	 
w	tych	celach	w	związku	ze	zgłoszeniem	sprzeciwu,	chyba	że	w	stosunku	
do	Twoich	danych	istnieją	dla	nas	ważne	prawnie	uzasadnione	podstawy,	
które	są	nadrzędne	wobec	Twoich	interesów,	praw	i	wolności	lub	Twoje	
dane	będą	nam	niezbędne	do	ewentualnego	ustalenia,	dochodzenia	lub	
obrony	roszczeń.

2.		 Aby	wykonać	prawo	do	sprzeciwu,	skontaktuj	się	z	nami	wysyłając	nam	
e-mail	 na	 adres:	 dane@bezpieczny.pl	 lub	 pisemnie	 na	 adres	 naszej	
siedziby	wskazany	w	punkcie	I	powyżej.

 
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
 	 Zgodnie	z	RODO,	przysługuje	Ci:
	 a)	 prawo	 do	 wycofania	 zgody	 (tam,	 gdzie	 	 podstawą	 prawną	

przetwarzania	 jest	 zgoda)	 w	 dowolnym	 momencie	 bez	 wpływu	 na	
zgodność	 z	 prawem	 przetwarzania,	 którego	 dokonano	 na	 podstawie	
zgody	przed	jej	cofnięciem;

	 b)	 prawo	dostępu	do	swoich	danych	oraz	otrzymania	ich	kopii;
	 c)	 prawo	sprostowania	(poprawiania)	swoich	danych;
	 d)	 prawo	usunięcia	danych,	ograniczenia	przetwarzania	danych;
	 e)	 prawo	wniesienia	sprzeciwu	wobec	przetwarzania	danych;
	 f)	 prawo	 przenoszenia	 danych	 tj.	 do	 otrzymania	 od	 administratora	

danych	 osobowych,	 w	 ustrukturyzowanym,	 powszechnie	 używanym	
formacie	nadającym	się	do	odczytu	maszynowego,	które	można	przesłać	
innemu	administratorowi;

	 g)	 prawo	wniesienia	skargi	do	organu	nadzorczego.
  
VIII. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej
 	 Nie	 będziemy	 przekazywać	 Twoich	 danych	 do	 państwa	 trzeciego	 

(tj.	 państwa	 spoza	 Europejskiego	 Obszaru	 Gospodarczego)	 lub	
organizacji	międzynarodowej.

  
IX. Informacja o dobrowolności podania danych
 	 Podanie	 danych	 w	 celu	 prowadzenia	 przez	 nas	 marketingu	

bezpośredniego	produktów	i	usług	jest	dobrowolne.	Marketing	ten	będzie	
prowadzony	 wyłącznie	 za	 pomocą	 środków	 komunikacji	 (np.	 e-mail,	
SMS,	MMS,	rozmowa	telefoniczna),	na	które	wyraziłeś/aś	zgodę,	przy	
czym	zgoda	taka	może	być	wycofana	w	dowolnym	momencie.

  
X.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 	 Nie	 będziemy	 podejmować	 decyzji,	 które	 opierają	 się	 wyłącznie	

na	 zautomatyzowanym	 przetwarzaniu,	 w	 tym	 profilowaniu,	 które	
wywoływałoby	 wobec	 Ciebie	 skutki	 prawne	 lub	 w	 podobny	 sposób	
znacząco	na	Ciebie	wpływały.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Bezpieczny.pl	Sp.	z	o.o.,	ul.	Goplańska	56,	80-178	Gdańsk,	tel.	58	718	92	53,	www.bezpieczny.pl
Organ	rejestrowy:	Sąd	Rejonowy	Gdańsk-Północ	VIII	Wydział	KRS,	Nr	KRS:	0000549919;	NIP	5833177765;	REGON	361124604,	Kapitał	zakładowy:	125	500	zł	–	wpłacony	w	całości
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1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych 

My, Generali 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. 

 

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. 

 

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 oraz 

wykonania umowy ubezpieczenia lub umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej 

(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 

RODO); 

3) rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez 

podmioty rynku finansowego  (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

4) 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 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); 

5) 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); 

6) 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); 

7) reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

polegającego na zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO);  

8) 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); 

9) 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); 

10) 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); 

11) 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). 

 

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). 

 

5. 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  

– w związku z wysyłką korespondencji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze  

– w związku z realizacją płatności, 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 Życie 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. 

 

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 techniczno-ubezpieczeniowych 

dla celów rachunkowości - przez 12 lat od momentu rozwiązania umowy 

ubezpieczenia. 

 

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. 

 

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 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. 

 

9. 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) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie informacji o zawartych 

umowach ubezpieczenia oraz o historii wykonywania tych umów, m.in. o wypłaconych 

świadczeniach; 

3) Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w zakresie informacji o Twoich 

uprawnieniach do kierowania pojazdami oraz o cechach pojazdu, z którego 

korzystasz; 

4) organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zakresie informacji o zdarzeniach 

powodujących szkodę; 

5) podmiotu będącego ubezpieczającym - w razie wskazania Ciebie jako 

ubezpieczonego, w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz 

informacji o przedmiocie ubezpieczenia; 

6) poprzedniego posiadacza pojazdu mechanicznego lub gospodarstwa rolnego - w razie 

przejścia lub przeniesienia na Ciebie prawa własności pojazdu mechanicznego albo 

przejścia na Ciebie posiadania gospodarstwa rolnego, 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, np. nie 

będziemy pozyskiwać danych o Twoim stanie zdrowia na potrzeby analizy ryzyka 

ubezpieczeniowego w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego. 

 

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. 


