INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ PORÓWNEO
Administratorem Państwa danych osobowych jest Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Prostej 69, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowej pod numerem KRS: 0000439594 NIP: 5213640335 numer
telefonu +48 529 902 560 adres e-mail kontakt@porowneo.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Mogą się Państwo z nim skontaktować
pod adresem e-mail iod@porowneo.pl lub skierować pismo na adres siedziby administratora,
który jest wskazany powyżej.
Przysługuje Państwu prawo do:
i. żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
ii. sprostowania danych osobowych;
iii. usunięcia danych osobowych;
iv. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
v. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
vi. przenoszenia danych;
vii. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG i nie będą podlegały profilowaniu.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W
ZWIĄZKU Z PRZEDSTAWIENIEM OFERTY I ZAWARCIEM UMOWY Z PORÓWNEO
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na mocy której przedstawimy
Państwu oferty ubezpieczenia lub na podstawie Państwa żądania zawarcia umowy z
administratorem.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) Państwa żądanie przedstawienia oferty naszych usług (art. 6 ust. 1 b) RODO);
b) zawarta między nami umowa (art. 6 ust. 1 b) RODO) w zakresie realizacji umowy.
W związku z tym, że będziemy dla Państwa poszukiwać najlepszych ofert, Państwa dane
możemy przekazać do następujących podmiotów:
a) Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
b) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
c) Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
d) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group S.A.
e) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
f) Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A.
Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom
odbiorców danych osobowych: dostawcom i serwisantom usług IT, współpracownikom,
firmom rozsyłającym maile.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu:
a) ważności oferty naszych usług – jeżeli nie doszło do zawarcia między nami umowy;

b) przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, chyba że powszechnie
obowiązujące przepisy prawa podatkowego, będą zmuszały nas do przechowywania
danych osobowych przez dłuższy czas – gdy przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania tych danych nie będziemy
mogli świadczyć na Państwa rzecz usług oraz przedstawić Państwu oferty naszych usług.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W
ZWIĄZKU ZE ZGODĄ KLIENTA NA DZIAŁANIA MARKETINGOWE
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu informacji handlowej
przez Porówneo, ponieważ wyrazili Państwo zgodę na to, żebyśmy przesyłali Państwu
informację handlową.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych będzie uzasadniony interes
administratora (art. 6 ust. 1 f) RODO).
Mogą Państwo w każdym momencie cofnąć zgodę na wysyłanie Państwu informacji
handlowej. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych
osobowych i przesyłania Państwu oferty handlowej, której dokonano przed cofnięciem zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora.
Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom
odbiorców danych osobowych: dostawcom i serwisantom usług IT, współpracownikom,
firmom rozsyłającym maile.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu przetwarzania danych
osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania tych danych nie będziemy
mogli przekazywać Państwu informacji handlowych.

