
 

 

 

Informacja Administratora danych osobowych dla Osoby upoważnionej do obsługi 

Aplikacji Rejestrator Ubezpieczeń Grupowych 

 

 

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych] 

Administratorem danych osobowych jest PZU Życie SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 

24, 00-133 Warszawa. 

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie 

na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych 

osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem 

Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail IODpzu@pzu.pl lub 

pisemnie na adres PZU Życie SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. 

 

[Przetwarzanie danych] 

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu: 

 wykonania umowy ubezpieczenia zawartej przez PZU Życie SA z ubezpieczającym – podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz ubezpieczającego (art. 

6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PZU Życie SA 

sprawnego bieżącego wykonywania umowy,  

 nadania Pani/Panu uprawnień do systemu informatycznego PZU Życie SA – podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zawieranie oraz wykonywanie umów 

ubezpieczenia, między innymi za pośrednictwem aplikacji eRU, 

 ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą przez 

PZU Życie SA z ubezpieczającym umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 

przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym 

interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed 

roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania umowy.  

 

[Okres przechowywania danych] 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z zawartej 

umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 

prawa.  

 

[Przekazywanie danych] 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym  

do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m. in. 

dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy  

z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.  

 

[Pani/Pana prawa] 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania  

ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem 

Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych w Polsce. 

 


