
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
My, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jesteśmy administratorem Twoich danych
osobowych. Możesz się z nami skontaktować:
1) listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;
3) telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.

2. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich
sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.pl
lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby.

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

1) podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty), zawarcia lub przystą-
pienia oraz wykonania umowy ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

2) oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 9 ust.
2 lit g RODO);

3) wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, w sytuacji gdy znajdują zastosowanie
przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 
ust 1 lit. c RODO);

4) wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, w sytuacji gdy znajdują zastosowanie
przepisy o wykonywaniu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia
ustawodawstwa FATCA (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

5) wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, w sytuacji gdy znajdują zastosowanie
przepisy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (podstawa z art. 6 ust 1 
lit. c RODO);

6) rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty
rynku finansowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

7) statystycznym w związku z ustalaniem odpowiedniej wysokości składek ubezpieczeniowych,
składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności
i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości co w odniesieniu do danych
zwykłych, stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie przewidzianym przepisami
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
oraz, w odniesieniu do danych szczególnych, z art. 9 ust. 2 lit g RODO w związku z właściwymi
przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej);

8) podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpie-
czeniowym, w tym oceny zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych
przestępstw, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego 
na zapobieganiu przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obronie przed nadużyciami
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9) analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów
w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie) będącym realizacją
naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na doskonaleniu jakości naszych
produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

10) reasekuracji ryzyk będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego
na zmniejszeniu ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11) badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych
klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

12) wykonywania umowy o udział w programie lojalnościowym, w tym oferowania Ci przez nas
zniżek w ramach takich programów, zgodnie z regulaminem, jeśli zdecydujesz się wziąć udział
w programie lojalnościowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

13) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego
prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);

14) oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce (marketing
bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego
na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to także dostarczanie informacji
o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy Generali oraz jej dostosowanie do tego
co uznamy za odpowiadające Twoim potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom, 
w oparciu o Twój profil (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych
Przysługują Ci następujące uprawnienia:

1) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowol-
nym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

2) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
3) prawo sprostowania Twoich danych;
4) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz

prawnie uzasadniony interes;
6) prawo przenoszenia danych;
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5. Komu przekazujemy Twoje dane
1) Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym)

np. firmom zajmującym się likwidacją szkód, firmom informatycznym, księgowym,
prawniczym, agentom ubezpieczeniowym z którymi współpracujemy.

2) Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom należącym do Globalnej Grupy Generali 
w związku z wymianą informacji pomiędzy tymi podmiotami, w myśl przepisów 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (aktualna lista podmiotów jest
dostępna na www.generali.pl/global).

3) Twoje dane osobowe przekazujemy zakładom reasekuracji, operatorom pocztowym,
podmiotom świadczącym usługi płatnicze, a także uprawnionym do tego organom 
lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4) Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną ujawnione innym podmiotom
należącym do Grupy Generali w Polsce (Generali T.U. S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali
DFE zarządzany i reprezentowany przez Generali PTE S.A., Generali Investments TFI S.A.) 
i będą przetwarzane przez te podmioty w ich własnych celach marketingowych. Więcej na ten
temat w punkcie 11. tej Informacji.

6. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od 
celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. 

Twoje dane będziemy przechowywać:
1) gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do momentu wycofania zgody;
2) gdy podstawą przetwarzania jest umowa – do momentu przedawnienia roszczeń 

z tytułu umowy (maksymalny termin przedawnienia wynosi 20 lat);
3) gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy 

(np. przygotowania oferty lub kalkulacji), ale nie zawarliśmy umowy – maksymalnie przez 
3 miesiące;

4) gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny – przez okres wynikający
z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;

5) gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes – przez okres umożliwiający
realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec
przetwarzania;

6) w razie przetwarzania danych w celach statystycznych związanych z ustalaniem wysokości
składek ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości
przez 12 lat od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia.

7. Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe
1) Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne w celu dokonania

oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. 
Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

2) Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

8. Do jakich państw przekazujemy Twoje dane 
1) Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących Europejski

Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi partnerzy (np. dostawcy
usług IT).

2) Twoje dane osobowe przekazujemy do państw poza EOG m.in. w związku z badaniem
satysfakcji klientów, podnoszeniem jakości naszych produktów, świadczeniem usług przez
firmy informatyczne lub wymianą informacji między podmiotami z Globalnej Grupy Generali
w myśl przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Przetwarzamy Twoje dane poza EOG tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich
danych zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie
zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską,
wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach,
w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. Przysługuje
Ci prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać kontaktując się 
z nami.

9. Jakie Twoje dane przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy
W przypadku niektórych produktów ubezpieczeniowych pozyskujemy Twoje dane osobowe 
od podmiotów trzecich, tj. od:

1) innych ubezpieczycieli i podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz Narodowego Funduszu
Zdrowia, w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia;

2) organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zakresie informacji o zdarzeniach
powodujących szkodę;

3) podmiotu będącego ubezpieczającym – w razie wskazania Ciebie jako ubezpieczonego, 
w zakresie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz informacji o przedmiocie
ubezpieczenia.

Dane te pozyskujemy jednak tylko w sytuacji, gdy ich pozyskanie jest w konkretnej sytuacji
uzasadnione charakterem produktu ubezpieczeniowego, z którego korzystasz.

10.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Twoich danych
1) W niektórych przypadkach podejmujemy decyzje w sposób całkowicie zautomatyzowany (bez

udziału człowieka). Decyzja ta jest oparta o profilowanie, czyli uwzględnia poza Twoimi danymi,
także informacje pochodzące z automatycznej analizy dostępnych informacji i statystyk, 
w celu wsparcia procesu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz likwidacji niektórych szkód.
Decyzje te podejmujemy m.in. w oparciu o informacje o Twojej dacie urodzenia, wieku,
charakterze wykonywanej pracy, miejscu zamieszkania, przebiegu ubezpieczenia czy dane
identyfikujące przedmiot ubezpieczenia. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na
wysokości składki, wysokości odszkodowania oraz innych świadczeń, a niekiedy mogą
skutkować brakiem możliwości skorzystania z naszych niektórych produktów.

2) W związku z podejmowaniem przez nas decyzji w opisany wyżej sposób przysługuje Ci prawo
do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej
decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.

11. Przetwarzanie Twoich danych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce 
w celach marketingowych

1) W zakresie w jakim dobrowolnie udzielisz zgody na udostępnienie i przetwarzanie Twoich
danych osobowych przez inne spółki Grupy Generali w Polsce (Generali T.U. S.A., Generali
Finance Sp. z o.o., Generali DFE zarządzany i reprezentowany przez Generali PTE S.A. 
z siedzibami przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa) w celach marketingowych, te spółki
będą administratorami Twoich danych osobowych.

2) Spółki Grupy Generali w Polsce będą przetwarzały Twoje dane w zakresie obejmującym
wszystkie informacje zawarte w formularzach, umowach, wnioskach lub ofertach, w tym
informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych, przedmiotach ubezpieczenia,
szkodach i ich likwidacji. Na podstawie tych danych, spółki z Grupy Generali w Polsce będą
mogły kierować do Ciebie informacje o produktach finansowych lub ubezpieczeniowych,
dostosowanych do Twoich potrzeb, ustalonych w oparciu o historię Twojej współpracy ze
spółkami z Grupy Generali w Polsce. Komunikacja tych informacji będzie się odbywała
wybranymi przez Ciebie kanałami, np. pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

3) Zgodę na udostępnianie danych i ich przetwarzanie możesz odwołać w każdym czasie
kontaktując się administratorami w sposób opisany w pkt. 1. tej Informacji. Nie wpływa to
jednak na zgodność z prawem przetwarzania i udostępnienia danych dokonanego wcześniej.
Twoje dane będą przetwarzane przez spółki z Grupy Generali w Polsce do czasu odwołania
zgody.

4) W stosunku do każdej spółki z Grupy Generali w Polsce przysługują Ci takie same prawa,
opisane w pkt 4. tej Informacji.

5) Odbiorcami Twoich danych mogą być podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy
informatyczne, agencje marketingowe, agenci ubezpieczeniowi z którymi współpracują spółki
z Grupy Generali w Polsce.

6) Kontakt ze spółkami z Grupy Generali w Polsce w sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych w sposób
opisany w pkt. 2. tej Informacji. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez spółki z Grupy
Generali w Polsce znajdziesz na stronie: https://www.generali.pl/polityka-prywatnosci.html.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU 
DANYCH OSOBOWYCH

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025952, kapitał zakładowy 63.500.000 PLN wpłacony w całości, NIP 521-28-87-341, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze
Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (IVASS) pod nr 26.
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