
Administrowanie Danych Osobowych 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Europejskie Centrum Zarządzania i Ochrony 

Prawnej sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świętego Antoniego 9, 50 – 073 Wrocław, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 
KRS 0000239564 oraz Polska Kancelaria Brokerska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. 
Świętego Antoniego 7, 50 – 073 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000140856 (zwani również 
„Administratorem”).  

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych oraz w celu 

otrzymywania przez Uczestnika drogą elektroniczna informacji handlowych. Dane 
przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, którą Uczestnik może w każdej 

chwili cofnąć. 

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w trakcie przynależności do Programu 

Lojalnościowego, a po wystąpieniu z Programu bądź jego zakończeniu - do czasu cofnięcia 

przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.  

4. Użytkownik ma prawo wniesienia w dowolnym momencie bezpłatnego sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.  

5. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

6. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).  

7. Uczestnik ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

Za wszelkie kolejne kopie swoich danych osobowych, o które się zwróci Administrator 
pobierać będzie opłatę w wysokości 1zł za stronę.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, jeżeli Uczestnik chce 

uczestniczyć w Programie Lojalnościowym. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na 

ewentualnym zaproponowaniu uczestnikowi produktów ubezpieczeniowych najlepiej 
dopasowanych, jednak wiążące decyzje nie będą zautomatyzowane.  

9. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, 

są one udostępniane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawcom 
odpowiedzialnym za dostarczenie i obsługę systemów informatycznych. Dane 
są udostępniane jedynie w zakresie niezbędnym do bieżącego funkcjonowania 

Administratora.  

 

 


