INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z europejskim Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie UE 2016/679, „RODO”),
obowiązującym od dnia 25 maja 2018, MGEN oraz MGEN Vie (Ubezpieczyciel) informują niniejszym:
W celu zawarcia umowy ubezpieczenia z Ubezpieczycielem, jak również w celu wykonania lub odnowienia takiej umowy,
cokolwiek ma zastosowanie, Państwa dane osobowe, w szczególności dane zawarte w dowodzie osobistym i innych dokumentach
tożsamości, w zależności od przypadku, dane dotyczące stanu zdrowia oraz Państwa wizerunek będą gromadzone i przetwarzane przez
Ubezpieczyciela. Bez uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych, których podanie jest wymagane, Ubezpieczyciel nie będzie mógł
zawrzeć odnośnej umowy ubezpieczenia na Państwa wniosek, lub, cokolwiek ma zastosowanie, nie będą Państwo mogli wykonać
postanowień umowy ubezpieczenia, której jesteście lub będziecie stroną/której skutki Państwa dotyczą, w szczególności, nie uzyskają
Państwo wypłaty odszkodowania. Dasze przetwarzanie w celach statystyczych możliwe jest przy zachowaniu minimalnych gwarancji ochrony
danych oraz, w możliwym zakresie, wykluczy przetwarzanie danych osobowch, w tym danych zagregowanych, które nie są wykorzystywane
przy wspieraniu środków lub decyzji dotyczących określonej osoby fizycznej.
Przetwarzanie danych ma na celu: wydawanie i zawieranie umów ubezpieczenia oraz zarządzanie nimi; opracowywanie statystyk oraz wycen
aktuarialnych; prowadzenie postępowań regresowych, zarządzanie roszczeniami i prowadzenie sporów sądowych; wykonywanie
obowiązujących regulacji i wymogów prawnych Międzynarodowego Standardu Rewizji Finansowej (MSRF) i innych organów (zwalczanie
praktyk prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu i wykrywanie przypadków oszustwa, skargi).
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o zobowiązania prawne:
•

Umowa ubezpieczenia, której jesteście Państwo stroną, o której zawarcie wnioskujecie lub którą zawieracie, lub też na
podstawie której składacie roszczenie o wypłatę odszkodowania lub, jeżeli ma to zastosowanie, prawnie uzasadnionego interesu
Ubezpieczyciela do dokonania czynności z zakresu procesów zarządzania klientem w celach objęcia abonamentem, jak również
w celu zapobiegnięcia nieuprawnionej wypłacie odszkodowania;

•

Państwa zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych, zgodnie z odnośnym Wzorem Umowy.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: organom władzy państwowej (w tym sądom, organom podatkowym), dostawcom usług
(w tym podmiotom reasekurującym, dostawcom usług wyliczenia składek, dostawcom usług naprawczych, klinikom, doradcom, ekspertom,
dostawcom usług IT, firmom świadczącym usługi archiwizacji), pośrednikom, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony
danych osobowych oraz celem przetwarzania.
Dane te będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy, aż do wygaśnięcia okresów przedawnienia i terminów określonych
w ramach obowiązku przechowywania danych.
Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania lub aktualizacji, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do uzyskania potwierdzenia, prawo do modyfikacji lub wycofania zgody, prawo do sprzeciwu, prawo
do powiadomienia o wszelkich przypadkach sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do powiadomienia w przypadku
naruszenia bezpieczeństwa danych oraz do prawo do zlożenia reklamacji do Commission Nationale Informatique et Libertés [CNIL] na adres:
3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 - France ; Tel: +33 (0) 1.53. 73.22.22.
Wszelkie zapytania związane z wykonywaniem przez Państwa wyżej wymienionych praw lub wycofania zgody, jak również wszelkie inne
pytania dotyczące treści niniejszej informacji mogą być kierowane do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Grupy VYV na adres: Tour
Montparnasse - 33, avenue du Maine - PO Box 245 - 75755 Paris Cedex 15 lub na adres email: dpo@groupe-vyv.com.
Prosimy zauważyć, iż, w przypadku zawarcia lub wykonywania umowy ubezpieczenia z naszym towarzystwem i przesłania (również) danych
osobowych innej osoby, należy przekazać treść niniejszej Informacji takiej osobie oraz uzyskać jego/jej zgodę, jeżeli ma to zastosowanie. W
przypadku, gdy przekazywane dane osobowe są danymi osoby niepełnoletniej należy powiadomić jej rodzica lub opiekuna prawnego.
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