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Informacja TU Europa S.A. oraz TUnŻ Europa S.A. na temat przetwarzania danych osobowych osób, których dane 

wskazano w celu zawarcia i kontaktu w ramach wykonywania umowy handlowej 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych oraz w jaki sposób się z nami kontaktować ?  

Administratorem Twoich danych osobowych są dwaj odrębni administratorzy - Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń 

na Życie Europa S.A. – obie spółki z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław. Zarówno Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., 

jak i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., posiadają tożsame sposoby i cele przetwarzania danych osobowych osób, których dane 

wskazano w celu wykonywania umowy handlowej, w związku z czym wszelkie informacje zawarte w  dalszej części dokumentu są właściwe dla obu 

spółek, które dalej zwane są również łącznie jako „Administrator”.  

 
Możesz się z nami skontaktować:  

▪ wysyłając e-mail na adres bok@tueuropa.pl  

▪ wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie www.tueuropa.pl    

▪ dzwoniąc pod numer 801 500 300 lub 71 369 28 87 (opłata wg. stawek operatora)  

▪ pisząc na adres naszej siedziby  

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się również bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych (IOD). Z IOD można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@tueuropa.pl  lub kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. / Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław. Możesz 

również skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie www.tueuropa.pl. 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?  

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ze względu na to, że zostały one udostępnione przez podmiot, który reprezentujesz w związku 

z wykonaniem umowy handlowej. Zakres Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane związane z pełnieniem przez 

Ciebie obowiązków służbowych. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio: 

 

a) dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem, który reprezentujesz lub zostałaś/-eś 

wskazana/-y do kontaktu przez ten podmiot - podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej „RODO”). Uzasadniony interes Administratora stanowi niezbędność identyfikacji osób 

reprezentujących podmiot, z którym zawierana jest umowa oraz prowadzenie kontaktu z wyznaczonymi osobami w ramach zawarcia i 

wykonywania umowy; 

b) w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i obrony praw Administratora wynikających z zawieranej umowy – podstawę 

przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes administratora stanowi niezbędność ustalenia, 

dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń; 

c) dla celów wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w postaci m.in. ustaw o charakterze podatkowym oraz 

przepisów o rachunkowości – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą podlegać profilowaniu. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. 

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających 

z Umowy.  

 

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych? 

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora, na podstawie zawartych umów i zgodnie z jego 

instrukcjami. Podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tak uzyskanych danych w inny sposób. Dane mogą być również 

przekazywane podmiotom uprawnionych do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

 

Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

 

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych? 

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją wobec ich przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, a także prawo do przenoszenia 

danych. W każdym przypadku przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w 

Polsce, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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