
 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Administratorem danych jest CNP Santander Insurance Life DAC oraz CNP Santander Insurance Europe DAC z siedzibą 

w 2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Irlandia (współadministratorzy). Administratorzy danych są wspólnie 
i do tego samego stopnia odpowiedzialni za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Z administratorami można się 
skontaktować poprzez adres email dataprotectionofficer@cnpsantander.com lub pisemnie na adres siedziby 
administratorów. 

2. U administratorów danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować 
poprzez email dataprotectionofficer@cnpsantander.com lub pisemnie na adres siedziby administratorów. 

3. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej: RODO) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu: 

a) zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia interesu majątkowego, w tym dokonania oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a (dane o stanie zdrowia w przypadku, gdy dane są pobrane w celu 
dochodzenia roszczeń) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy - 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

c) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego 
swoich usług; 

d) wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

e) wypełniania przez administratora danych obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS – na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c RODO; 

f) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia na życie i 
ubezpieczenia interesu majątkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest 
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń; 

g) ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie 
przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń; 

h) reasekuracji ryzyk – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka 
ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia na 
życie i ubezpieczenia interesu majątkowego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów 
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych w tych celach. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji, firmom świadczącym usługi administracyjne, 
dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, agentom 
ubezpieczeniowym. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 
1 lit. f RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W 
szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu 
bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 9 
ust. 2 lit. a RODO, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie 
odbywa się w sposób zautomatyzowany przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 
RODO). Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na 
podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę 
ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia interesu majątkowego. 
Na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość składki ubezpieczeniowej. W 
związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan 
prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 

9. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do rozpatrzenia Wniosku oraz zawarcia i 
wykonywania umowy ubezpieczenia, a także do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Podanie danych osobowych 
w celach marketingowych jest dobrowolne. 

 


