edupolisa.pl - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych dla celów marketingowych jest GSU Spółka
Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 2 w Gliwicach (44-100), zwany dalej GSU.
Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@edupolisa.pl.
Informujemy, że za Twoją zgodą będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte we wniosku
o ubezpieczenie NNW edupolisa.pl w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora.
Wyrażona przez ciebie zgoda pozwoli nam poinformować Cię o produktach, promocjach, konkursach czy
przedsięwzięciach, w jakich będziemy brali udział, a które mogą Cię zainteresować. Udzielenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a więc udzielona przez
Ciebie zgoda.

Twoje prawa:
— Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

lub cofnięcia zgody. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres
kontakt@edupolisa.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
— Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
— Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.

Ważne informacje:

— Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
w celu przedstawienia Ci optymalnej oferty handlowej. Profilowanie to nie będzie wiązało się
z podejmowaniem przez nas jakichkolwiek innych decyzji poza przekazaniem Ci dopasowanej oferty
handlowej.
— Informujemy, że Twoje dane nie zostaną przekazane innym podmiotom dla celów związanych
z marketingiem ich produktów.
— Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie GSU, między
innymi dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, wykonawcom akcji marketingowych, przy
czym takie podmioty przetwarzają te dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami GSU.
— Zapewniamy, że dane przechowywane są na bezpiecznych serwerach podmiotu współpracującego
w tym zakresie z GSU.
— We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się
z inspektorem ochrony danych w GSU pod adresem iod@gsu.pl.

