
 

 

Załącznik nr 1 

 
 

 

Klauzula informacyjna 
 

 

 
 
Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:  

 
1. Współadmistratorami Pana/Pani danych są UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka 
Akcyjna oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na Życie z siedzibą 

w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź (dalej UNIQA).  
 
Z  współadministratorami można się skontaktować poprzez adres email 

dane.osobowe@uniqa.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.uniqa.pl, lub 
pisemnie na adres siedziby. 
Współadministratorzy danych osobowych wyznaczyli inspektora ochrony danych, z którym 
można się skontaktować poprzez email dane.osobowe@uniqa.pl, formularz kontaktowy 

pod adresem www.uniqa.pl, lub pisemnie na adres siedziby UNIQA. Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych.  
 
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia podmiotu z którym 

UNIQA nawiąże współpracę. 

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
przedstawienia oferty.  

4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe 
na zlecenie administratora, m.in. podmiotom świadczącym usługi IT lub świadczącym 
usługi pośrednictwa pacy- przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 

umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 
 
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wyłonienia podmiotu z którym UNIQA 

nawiąże współpracę. Po tym czasie zostaną usunięte. 



 

 

 
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 zgoda, ma Pani/Pan prawo 
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu 

również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 


