
OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Compass Consulting spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 42-44 lok.B2,               

50-335 Wrocław, KRS 0000395320, NIP 8982195729. 

2. Administrator danych wyznaczył osobę odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów 

o ochronie danych osobowych, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz praw związanych z przetwarzaniem 

danych. Osoba, której dane dotyczą może kontaktować się: 

a) pisemnie, na adres: ul. Armii Krajowej 2/1A, 58-580 Szklarska Poręba 

b) za pośrednictwem adresu mailowego: dane.osobowe@compass-consulting.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu przygotowania 

i przedstawienia ofert umów ubezpieczeń, a w przypadku zawarcia umowy 

ubezpieczenia, w celu jej obsługi, jak również rozpatrywania zgłoszonych w stosunku 

do Administratora reklamacji, dochodzenia roszczeń wynikających z pośredniczenia 

przy zawieraniu ubezpieczeń oraz prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: 

a) w celu przygotowania i przedstawienia ofert zawarcia umowy ubezpieczenia 

jest niezbędność przetwarzania danych do przygotowania i przedstawienia ofert 

(tj. do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy), 

b) w celu rozpatrywania zgłoszonych w stosunku do Administratora reklamacji 

są ciążące na Administratorze danych osobowych obowiązki wynikające z przepisów 

prawa, 

c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami 

związanymi z czynnościami pośrednictwa ubezpieczeniowego jest prawnie 

uzasadniony interes administratora danych osobowych, 

d) w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wskazane powyżej, 

będzie ona podstawą prawną przetwarzania. 

5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

lub do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów 

prawa. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe 

będą przetwarzane: 

a) w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia – nie dłużej niż 13 miesięcy po 

wygaśnięciu umowy bądź jej ostatniego wznowienia, 

b) w przypadku niezawarcia umowy ubezpieczenia – nie dłużej niż 13 miesięcy. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do 

przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.  

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe 

na zlecenie Administratora, przede wszystkim: Towarzystwom Ubezpieczeń, dostawcom 

usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne i niszczenia 

dokumentów oraz innym pośrednikom ubezpieczeniowym – przy czym podmioty te 

przetwarzają dane na podstawie umów z Administratorem i wyłącznie zgodnie 

z poleceniami Administratora. 

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe mogą być przekazane 

Towarzystwom Ubezpieczeń oraz innym pośrednikom ubezpieczeniowym w celu 

marketingu bezpośredniego ich produktów i usług. 



7. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

8. Osoby, których dane przetwarzane są przez Compass Consulting sp. z o.o., 

mają następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych 

osobowych, 

c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim 

zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

d) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora 

danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania ich do innego 

Administratora, 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, 

f) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego przed jej wycofaniem. 

W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem 

danych osobowych lub osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów o ochronie 

danych osobowych. 

9. Nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie 

na mechanizmach profilowania. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przygotowania 

szczegółowych ofert i treści umów ubezpieczeń. Bez podania danych osobowych nie jest 

możliwe przygotowanie szczegółowych ofert, ani treści umów ubezpieczeń. 

W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

obsługowych i marketingowych podanie ich jest dobrowolne. 


