Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W oparciu o treść art. 13 Rozporządzenia 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 ich przepływu oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO), DF Finanse Sp. z o.o. przekazuje informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych są Towarzystwa Ubezpieczeniowe,
których oferty i umowy ubezpieczeniowe otrzymaliście lub otrzymacie.
Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych i w celach otrzymywania korespondencji handlowej i marketingowej,
drogą elektroniczną, telefoniczną i listową. Administratorem Państwa danych jest DF
Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 54 – 118), Aleja Śląska 1.
2. Dane kontaktowe Administratora:
Informacje dotyczące inspektorów ochrony dany osobowych towarzystw
ubezpieczeniowych współpracujących z DF Finanse Sp. z o.o., znajdziecie Państwo na
stronie www.dfinanse.pl w zakładce „Nasi partnerzy”.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych w celach marketingowych
przez DF Finanse Sp. z o.o. kontakt jest możliwy pod numerem telefonu i faxu:
71 777 04 45, 71 777 04 55 oraz pod adresem poczty elektronicznej
biuro@dfinanse.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
DF Finanse Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe jako multiagent działający na
rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych, które powierzyły nam Państwa dane na
podstawie umowy powierzenia.
Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane przez DF Finanse Sp. z o.o. w
celu:
a) spełnienia wymogów kontraktowych, tj. konieczności dysponowania danymi
osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej
zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
b) wypełnienia przez DF Finanse Sp. z o.o. obowiązków prawnych wynikających z
przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO,
c) otrzymania od nas korespondencji handlowej i marketingowej, w tym drogą
elektroniczną i za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego –
na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO
4. Źródło pochodzenia danych osobowych:

DF Finanse Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane jeżeli przekazaliście je jednemu z
naszych doradców Klienta Informacje dotyczące inspektorów ochrony dany
osobowych towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z DF Finanse Sp. z
o.o., znajdziecie Państwo na stronie www.dfinanse.pl w zakładce „Nasi partnerzy”.
Wówczas dane przetwarzane są za zgodą i na zlecenie Towarzystw
Ubezpieczeniowych. Jeżeli wybraliście Państwo ofertę jednego z tych towarzystw
i zawarliście umowę ubezpieczenia, DF Finanse Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane
na zlecenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które jest ich administratorem.
Zakresy w jakim DF Finanse Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe:
a) skalkulowanie i przygotowanie oferty
b) zawarcie i obsługa posprzedażowa umowy ubezpieczenia,
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez
towarzystwa w powyższych zakresach, znajdziecie na ich stronach internetowych.
a) korespondencja marketingowa i handlowa produktów ochronnych,
przygotowanych ofert i umów ubezpieczeniowych droga mailową, pocztową,
telefoniczną.
b) DF Finanse przetwarza Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko,
adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Informację na temat okresu przechowywania danych osobowych przez
Ubezpieczyciela, z którym zawarliście umowę ubezpieczenia, znajdziecie na stronie
internetowej tego Towarzystwa.
Państwa dane osobowe, w przypadku gdy to DF Finanse jest ich Administratorem,
będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub
do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z
przepisów prawa.
DF Finanse Sp. z o.o. przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane dla
celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich
przetwarzania.
6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich
uzyskania na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które na podstawie
podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których
Administratorem jest DF Finanse Sp. z o.o.
7. Przekazywanie danych poza EOG.
Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
W zakresie wyrażonej mają Państwo prawo wycofania jej bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania
umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu prawo do
przenoszenia danych osobowych.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku
powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.
9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, decyzje dotyczące ich
wykorzystania nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
10. Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta
między stronami umowa.
Jeśli chcecie Państwo aby DF Finanse przedstawiło ofertę różnych Towarzystw
Ubezpieczeniowych i w konsekwencji zawrzeć za pośrednictwem DF Finanse
Sp. z o.o. umowę ubezpieczenia, musicie Pa podać naszym przedstawicielom dane
osobowe konieczne do skalkulowania składek. Bez tego niemożliwe będzie
przedstawienie Państwu oferty ubezpieczenia oraz zawarcie umowy.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

