
Informacja o zakresie przetwarzania danych / klauzuli sprzeciwu

Zakres przetwarzania danych:
1. w celu zawarcia i wykonania umowy,
2. w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania, które realizowane

jest w interesie publicznym bądź interesie Stron umowy; 
3.  w  celach  analitycznych,  optymalizacji  świadczonych  usług,  optymalizacji  procesów  obsługi

zawartej umowy
4.  w  celach  archiwalnych  (dowodowych)  będących  realizacją  naszego  prawnie  uzasadnionego

interesu  zabezpieczenia  informacji  na  wypadek  prawnej  potrzeby  wykazania  faktów
podlegających  udowodnieniu przed stosownymi organami władzy publicznej i sądami;

5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego interesu

Prawo do sprzeciwu
1.  W każdej  chwili  przysługuje  Panu/Pani  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych  na  podstawie  prawnie  uzasadnionego  interesu,  jeżeli  nie  stoi  to  w  sprzeczności  z
realizacją celów przetwarzania danych bądź gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy,
które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i  wolności,  lub Pana/Pani dane będą
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2.  W każdej  chwili  przysługuje  Panu/Pani  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych w celu prowadzenia marketngu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa
–  przetwarzania danych w tym celu zostanie wstrzymane.

Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z
umową łączącą Strony, to jest najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń.

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketngu  produktów i usług mogą być przetwarzane do czasu,
aż  zgłoszony  zostanie  sprzeciw  względem  ich  przetwarzania,  z  zastrzeżeniem  przypadków
bezskuteczności sprzeciwu, o których mowa powyżej.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z PEC w wykonaniu łączącej
Strony umowy.
Do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp  podwykonawcy PEC (podmioty przetwarzające), np.:
księgowe, obsługa prawna, informatyczne, likwidatorzy szkód, agencje ubezpieczeniowe

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
 f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych  stanowi warunek konieczny do zawarcia umowy z PEC. 


