POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły przedsiębiorcy Elżbieta Gawlik-Dunajska swoje dane osobowe, w tym osób
korzystających z naszych usług, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi
przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.
Zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie 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”).
I.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania,
jest
przedsiębiorca
Elżbieta
Gawlik-Dunajska
z siedzibą
w Gdańsku
80-395,
ul.
Olsztyńska
4
H
lok.
3.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się również mailowo pod adresem: biuro@gawlikubezpieczenia.pl
II.
1.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem.

Podstawa prawna:
• art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO (dot. klientów);
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dot. osób współpracujących z przedsiębiorcą w imieniu klienta/kontrahenta).
Prawnie uzasadniony interes, jeśli występuje :
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO): kontakt z Towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej
realizacji.
2.

Prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem serwisu biuro@gawlikubezpieczenia.pl, jeśli Pan/Pani zainicjuje taką komunikację.

Podstawa prawna:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez przedsiębiorcę
Elżbietę Gawlik-Dunajską z wymogów prawa, co oznacza, że jeśli chcecie Państwo skorzystać z oferowanych przez nas usług musicie
podać swoje dane osobowe.
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji (z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z
Państwa strony). Nie jest możliwe jednoznaczne określenie terminu, w jakim zostanie ona usunięta. Istnieje możliwość
przedstawienia historii korespondencji, jaka była z nami prowadzona (jeżeli podlegała archiwizacji). Możecie Państwo domagać się jej
usunięcia.
III.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzoną działalnością przedsiębiorca Elżbieta Gawlik-Dunajska będzie ujawniać Państwa dane osobowe
następującym podmiotom:
• Towarzystwom ubezpieczeniowym w celu zmierzającym do zawarcia umowy ubezpieczenia, jej zawarcia
i realizacji
• Podmiotom, które wspierają przedsiębiorcę w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych
systemów teleinformatycznych wspomagającym działalność, podmiotom audytującym działalność.
IV. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH I DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez przedsiębiorcę Elżbieta Gawlik-Dunajska, przysługuje potencjalne prawo do:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych– jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust.
2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szerzej pod
adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda była wyrażona.
Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one
zamieszczane w Państwa urządzeniu. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi
gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików Cookies. Ustawienie blokowania plików cookie w przeglądarce lub usunięcie ich
ręcznie może utrudnić dostęp do niektórych stron i funkcji naszego portalu.
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe pobierane na komputer lub urządzenie w momencie wejścia użytkownika na stronę.
Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie urządzenia i zapisywanie informacji dotyczących preferencji i sposobu korzystania ze strony
w przeszłości.
Stosujemy następujące pliki Cookies:

•
•
•
•

funkcjonalne (zapisujące, np. ustawienia użytkownika);
cookies google-analytics.com (służące do prowadzenia statystyk dla witryny http://gawlik-ubezpieczenia.pl/).
cookies inspectlet.com (służące do określenia sposobu używania strony przez użytkowników)
cookies sesyjne tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zamknięcia sesji).

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności i korzystania z plików cookie innych firm.
Przed podaniem swoich danych osobowych na innej stronie należy zapoznać się z polityką ochrony prywatności i korzystania
z plików cookie danej firmy.

