Załącznik nr 3
do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KANCELARII BROKERSKIEJ FILAR BROKER SP. Z O.O.
Szanowni Państwo,
korzystając z naszych usług jako brokera ubezpieczeniowego, podajecie nam swoje dane osobowe oraz dane osobowe
lokatorów nieruchomości, którymi zarządzacie jako spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa czy zarządca.
W trosce o ich bezpieczeństwo, poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące ich przetwarzania.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Brokerska FILAR BROKER Sp. z o.o., ul. Rusałka 4B, 20-103
Lublin.
Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
• realizacji umowy serwisu brokerskiego, w tym w zakresie przedstawienia najlepszego wariantu ubezpieczenia,
rekomendacji zakładu ubezpieczeń, który dla danego ryzyka przewidział najlepsze warunki i najkorzystniejszą składkę,
reprezentacji ubezpieczających w kontaktach z ubezpieczycielem, w tym w procesie likwidacji szkód majątkowych
i osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• realizacji przepisów podatkowych i o rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w pozostałych przypadkach – jedynie na podstawie udzielona przez Państwa zgody, w zakresie i celu określonym
w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Komu możemy udostępnić Państwa dane
Państwa dane osobowe możemy przekazać firmom ubezpieczeniowym, podmiotom wspierającym w zakresie obsługi
i konserwacji systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji
oraz instytucjom bankowym.
Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów, a po tym
czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa. Po zakończeniu realizacji celów, w których pozyskaliśmy Państwa dane
osobowe możemy je dalej przechowywać w celach:
•
•
•

dochodzenia ewentualnych roszczeń,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
statystycznych i archiwizacyjnych.

Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody – przez okres realizacji świadczenia dla którego zgoda ostała udzielona
lub do momentu jej wycofania.
Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy serwisu brokerskiego,
a odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości jej zawarcia.
Jakie przysługują Państwu prawa
Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do:
• dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii;
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• sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne;
• ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu
sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;
• usunięcia danych np.: kiedy cofniecie Państwo swoją zgodę na ich przetwarzanie lub kiedy Państwa dane nie będą
już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane;
• sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.
Prawo wniesienia skargi
Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.
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