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Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że: 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych z siedzibą   

w Gliwicach (44-100), ul. Jana Pawła II 2. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować  pod 

wskazanym tutaj adresem, lub pisząc na adres e-mail:biuro@gsu.pl. 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Panią Agnieszkę Błażyca – Smętek), z którą 

mogą się Państwo skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych na adres e-mail: 

dpo@gsu.pl, a także pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.  

 

Państwa dane osobowe podane Administratorowi mogą być przetwarzane: 

1. w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, co stanowi realizację naszego prawnie 

uzasadnionego interesu jako Administratora (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO); 

2. w odniesieniu do osób, które przystąpiły do umowy ubezpieczenia - w celu realizacji naszych 

praw i obowiązków jako Ubezpieczającego oraz administrowania zawartymi przez nas 

umowami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia, lub obrony przed roszczeniami, co stanowi 

realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (podstawa z art.  

6 ust. 1 lit f RODO); 

4. w odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę - w celach marketingowych, polegających na 

proponowaniu Państwu produktów lub usług oferowanych przez Administratora, na podstawie 

wyrażonej przez Państwo zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko interesujące Państwa  

i spersonalizowane informacje i aby to osiągnąć będziemy korzystać z profilowania. Mają Państwo 

prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec profilowania. 

 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom 

przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w tym w szczególności dostawcom usług IT, a także innym 

naszym partnerom. Aktualna lista naszych partnerów dostępna jest pod adresem: www.gsu.pl/dane- 

osobowe. Państwa dane osobowe mogą również zostać przekazane podmiotom i organom 

upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu 

lub przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia, a w przypadku przetwarzania danych w oparciu 

o wyrażoną zgodę – do momentu wycofania zgody. 

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do dostępu 

do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia 
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przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym wobec profilowania, a także 

do przenoszenia danych. 

W celu wykonania któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem 

na adres siedziby Stowarzyszenia wskazany powyżej, na adres e-mail:biuro@gsu.pl. Odpowiedni 

wniosek można również złożyć bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia. 

 

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Państwo zgodę – przysługuje 

Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać w 

każdym czasie wysyłając pismo na adres Administratora wskazany powyżej, wysyłając e-mail na 

adres:dpo@gsu.pl, a także osobiście w siedzibie Stowarzyszenia. 

 

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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