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Od 25 maja 2018 roku w Polsce  jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony 

danych osobowych. Vienna Life przedstawia informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych oso-

bowych.  

Podstawa prawna  

Rozporządzenie 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). 

 

1. Vienna Life - administrator Twoich danych, dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych.  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą  

w Warszawie, kod pocztowy 02-342, Al. Jerozolimskie 162A (dalej jako „Vienna Life” lub „Administrator”). Mogą Państwo 

skontaktować się z inspektorem ochrony danych, p. Pawłem Zabielskim (dalej jako „IOD”), pisząc – najlepiej z dopiskiem 

,,inspektor” – na nasz adres pocztowy lub e-mail: iodo@viennalife.pl. 

2. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?  

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają 

Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?  

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach: 

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania 

wykonanie umowy ubezpieczenia niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych wyni-
kających z ustawy dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczenio-
wej i reasekuracyjnej, w tym art. 27-29 oraz 41 ust. 1 tej ustawy oraz art. 
817 Kodeksu cywilnego oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie 
zdrowia 

marketing bezpośredni produktów  
i usług własnych administratora, w tym 
poprzez profilowanie, przetwarzanie da-
nych w celach analitycznych 

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego pro-
duktów i usług własnych Vienna Life, przetwarzania danych w celach 
analitycznych 

wypełnienie przez Administratora obo-
wiązków związanych z przeciwdziałaniem 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terro-
ryzmu 

niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążą-
cego na Administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

wypełnienie przez Administratora obo-
wiązków związanych z raportowaniem 
FATCA/CRS 

niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążą-
cego na Administratorze wynikającego z przepisów o wypełnianiu 
obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,  
oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych  
z innymi państwami 

dochodzenie roszczeń związanych z umo-
wą ubezpieczenia na życie 

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora w postaci możliwości dochodzenia przez niego roszczeń 

podejmowanie czynności w związku  
z przeciwdziałaniem przestępstwom ubez-
pieczeniowym 

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora w postaci możliwości przeciwdziałania i ścigania  prze-
stępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń 

reasekuracja ryzyk niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora w postaci zmniejszenia negatywnego wpływu ryzyka 
ubezpieczeniowego związanego z zawieraną umową ubezpieczenia na 
Vienna Life 
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4. Jakie wyróżniamy kategorie odbiorców danych?  

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione zakładom reasekuracji. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. agentom ubezpieczeniowym, dostawcom 

usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, podmiotom przechowującym i usu-

wającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie 

zgodnie z poleceniami Administratora. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się  

w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez 

Tarczę Prywatności UE-USA. Mogą Państwo otrzymać kopię danych – proszę skontaktować się w tej sprawie  

z Administratorem lub z IOD. 

5. Jak długo Vienna Life będzie przetwarzać dane?  

1. Okres przechowywania danych: Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń  

z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących 

umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz 

wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi 

państwami.  

2.  Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym 

poprzez profilowanie, oraz celów analitycznych, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych  

w tych celach. 

6.      Jakie są Państwa prawa?  

1.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania.  

2.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 

osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego Vienna Life oraz profilowania.  

3.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania 

zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.  

4.  W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub są przetwarzane na podstawie umowy 

oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia 

danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu 

administratorowi danych.  

5.  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobo-

wych.  

6.  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Vienna Life lub z IOD. Dane kontaktowe Vienna Life 

oraz IOD wskazano powyżej. 

 


