
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w odniesieniu do 

ubezpieczenia opon  

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie informacji zawartych w Warunkach umowy, Informacji o produkcie oraz Polityce 

ubezpieczenia i dotyczy przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych.

1. Podmiot odpowiedzialny 

1.1 Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa 

danych osobowych jest i-surance GmbH, Brunnenstrasse 

181, D-10119 Berlin. E-Mail: delticom@i-surance.eu; Tel. 

+49 30 2390 4770. 

1.2 W celu skontaktowania się z inspektorem ochrony danych 

należy wysłać wiadomość na adres e-mail: data-

security@i-surance.eu lub na wskazany powyżej adres 

pocztowy. 

 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych  

2.1 i-surance świadczy usługi w ramach umowy ubezpieczenia 

grupowego zawartej z Państwa dostawcą internetowym 

opon, w celu zagwarantowania Państwu, jako 

ubezpieczonym, odpowiedniego ubezpieczenia 

zakupionych opon. 

2.2 i-surance przetwarza Państwa dane osobowe w celu 

zapewnienia odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, 

przede wszystkim w zakresie obsługi roszczeń i 

rozpatrywania skarg. 

2.3 Państwa dane mogę być również wykorzystywane do 

sporządzania analiz statystycznych mających na celu 

obliczenie należnej składki i doboru świadczeń 

ubezpieczeniowych oraz zapewnienia zgodności z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

2.4 Gromadzone w powyższych celach dane osobowe (m.in. 

imię, nazwisko i adres) oraz dane dotyczące zakupionych 

opon (m.in. rodzaj, producent, model, cena nabycia) są 

rejestrowane i przetwarzane przez naszą firmę. 

2.5 Dane te są nam przekazywane drogą elektroniczną 

podczas zakupu opon. 

2.6 Przekazanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia 

umowy. W przypadku niepodania danych, umowa nie 

zostanie zawarta, a klient nie zostanie objęty ochroną 

ubezpieczeniową.  

 

3. Odbiorca danych 

3.1 Odbiorcą Państwa danych jest spółka i-surance GmbH, 

która przetwarza je w celu zapewnienia odpowiedniej 

ochrony ubezpieczeniowej. Spółka ta może również 

udzielać ochrony ubezpieczeniowej za pośrednictwem 

spółki  dominującej (i-surance AG) lub jednostki 

stowarzyszonej (i-surance GmbH Oddział w Hiszpanii).  

3.2 Dla celów zawarcia umowy i obsługi roszczeń, zobowiązują 

się Państwo do udostępnienia nam swoich danych 

osobowych drogą elektroniczną. Umożliwi to Państwu 

zawarcie umowy i dochodzenie wszelkich roszczeń online. 

3.3 Państwa dane osobowe zostaną przekazane 

ubezpieczycielowi, Great Lakes Insurance SE, 

Königinstraße 107, 80802 München, w celu zapewnienia 

odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Great Lakes Insurance 

SE jest  spółką zależną Münchner Rück. W celu spełnienia 

wymogów prawnych, Great Lakes Insurance SE może 

przekazywać Państwa dane dla celów statystycznych 

swojej spółce dominującej lub jednostce stowarzyszonej  

w kraju lub za granicą. Aby uzyskać więcej informacji 

należy zapoznać się z polityką ochrony danych Great Lakes 

Insurance SE.  

 

4. Ramy prawne przekazywania danych 

We wszystkich przypadkach przekazywanie danych odbywa się 

zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. 

5. Przekazywanie danych za granicę 

Wykonanie umowy może wiązać się z koniecznością przekazania 

danych spółce dominującej lub jednostce stowarzyszonej i-

surance GmbH lub ubezpieczycielom na terytorium Unii 

Europejskiej i Szwajcarii. Niedozwolone jest przekazywanie 

danych do państw trzecich, spoza Unii Europejskiej. 

6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

Ubezpieczony może w dowolnym momencie wycofać zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych, z zachowaniem formy 

pisemnej, przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail 

delticom@i-surance.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem  przetwarzania danych w okresie przed 

odwołaniem zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 

powoduje wygaśnięcie umowy ubezpieczenia.  

7. Prawa osób zainteresowanych 

Osobom zainteresowanym przysługuje (na zasadach 

określonych w odpowiednich przepisach prawa), prawo do 

uzyskania informacji o rodzaju gromadzonych danych, 

wprowadzenia poprawek, usunięcia, ograniczenia zakresu 

przetwarzania danych, zgłoszenia sprzeciwu co do 

przetwarzania określonych danych oraz uzyskania ich kopii. W 

celu skorzystania z powyższych uprawnień lub uzyskania 

dodatkowych informacji należy wysłać odpowiednią wiadomość 

na adres e-mail data-security@i-surance.eu albo skontaktować 

się z inspektorem ochrony danych lub ubezpieczycielem. 

Ponadto ubezpieczonym przysługuje prawo do wniesienia w 

dowolnym czasie skargi do organu nadzorczego.  

8. Przechowywanie danych w okresie po rozwiązaniu 

umowy ubezpieczeniowej   

Po rozwiązaniu umowy, Państwa dane osobowe będą 

przechowywane przez i-surance GmbH  przez określony 

ustawowo okres 10 lat od zakończenia roku, w którym weszło w 

życie rozwiązanie umowy. 
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