Formularz żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych
Niniejszy formularz służy zgłaszaniu żądań dotyczących przetwarzania danych, których administratorem jest Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna
Insurance Group (dalej „Administrator”).
Informacje dotyczące tożsamości

Nazwisko																										

W celu umożliwienia identyfikacji, prosimy o podanie
charakteru relacji z Administratorem

Ubezpieczający

Ubezpieczony

Uprawniony

Pracownik

Kontrahent

Były Pracownik

Imię

Inne (proszę podać)

Dane kontaktowe

																				Kraj

Ulica																												

Miejscowość																			

-

Kod pocztowy				

Adres email																										

Nr domu					

Nr mieszkania

Poczta

Numer telefonu

Przedmiot żądania

Prawo, którego realizacji dotyczy żądanie
Prawo dostępu do danych		

Prawo do sprostowania danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Prawo do usunięcia danych

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo do przenoszenia danych 			

Prawo do sprzeciwu

Dodatkowy opis żądania

Sposób komunikacji w sprawie przetwarzania:

Komunikacja drogą elektroniczną

Komunikacja na piśmie

Informacje związane z realizacją żądania dotyczącego przetwarzania osobowych.
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
2. Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zgłoszonego żądania. Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższym celu jest niezbędność przetwarzania
do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z art. 6 ust. 1 lit b) w zw. z art. 15-21 RODO.
3. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie
potrzeby termin można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Administrator w terminie miesiąca od otrzymania żądania
poinformuje o takim przedłużeniu z podaniem przyczyn opóźnienia.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości odnośnie tożsamości osoby składającej żądanie, Administrator może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.
5. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem mailowym info@viennalife.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa).
6. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym u Administratora można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się pod adresem mailowym iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Administratora.
7. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora przysługują prawa dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO),
lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
8. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji żądania.
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Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. Vienna Insurance Group
adres
infolinia

ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
801 888 000
+48 22 460 22 22

fax
mail
web

+48 22 332 17 55
info@viennalife.pl
www.viennalife.pl
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