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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w trakcie trwania członkostwa w Stowarzyszeniu jest GSU Stowarzyszenie 
Ubezpieczonych z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Góry Chełmskiej 2B. Z Administratorem można się skontaktować na wskazany 
powyżej adres siedziby lub mailowo pod adresem e-mail: biuro@gsu.pl 

2) Stowarzyszenie powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dpo@gsu.pl  
lub pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia wskazany powyżej. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu, rozliczenia wpłacanych opłat na poczet składek, co stanowi wypełnianie przez 
Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa; 

b) realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz realizacji Pani/Pana praw i obowiązków jako członka Stowarzyszenia, 
co stanowi realizacje prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia jako Administratora, do momentu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana 
sprzeciwu; 

c) jeżeli przystąpi Pani/Pan do umowy ubezpieczenia, Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane w celu realizacji Pani/Pana 
praw i obowiązków jako Ubezpieczonego oraz w celu realizacji praw i obowiązków Stowarzyszenia jako Ubezpieczającego, 
jak również w celu administrowania zawartymi umowami ubezpieczenia przez Stowarzyszenie, co stanowi realizację prawnie 
uzasadnionego interesu Stowarzyszenia jako Administratora. W powyższych celach dane będą przetwarzane do momentu 
przedawnienia roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia; 

d) jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dotyczących zdrowia, Stowarzyszenie będzie 
przetwarzało te dane na podstawie Pani/Pana zgody do momentu jej wycofania lub do czasu przedawnienia roszczeń 
wynikających z umowy ubezpieczenia. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym do zawarcia umowy 
ubezpieczenia; 

e) ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu 
Stowarzyszenia jako Administratora, do czasu przedawnienia tych roszczeń; 

f) jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych Stowarzyszenia, 
na podstawie tej zgody, do czasu jej wycofania; 

g) jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę, Pani/Pan dane będą udostępnione Partnerom Stowarzyszenia wskazanym w treści zgody  
w celach marketingowych tych  podmiotów, na podstawie tej zgody,  do czasu jej wycofania. 

4) Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w każdej chwili przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na tej podstawie, w celach wskazanych powyżej. W każdej 
chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. 
Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa Pani/Pana dane nie będą przetwarzane celu marketingu bezpośredniego.. 

5) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania i utrzymania członkostwa  
w Stowarzyszeniu oraz zawarcia umowy ubezpieczenia. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

6) Odbiorcami przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych będą współpracujące podmioty gospodarcze, przy pomocy 
których GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych prowadzi obsługę członków i kandydatów na członków, wyszczególnione na liście 
Partnerów, dostępnej na stronie internetowej Stowarzyszenia, pod adresem www.gsu.pl/dane-osobowe. Odbiorcami danych 
mogą być również podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi prawne, informatyczne lub obsługi korespondencji. Jeżeli 
wyraził/a Pan/Pani zgodę, Pani/Pana dane będą przekazane GSU S.A., GSU Polisa Sp. z o.o., Superpolisa GSU Sp. z o.o. i GSU Pomoc 
Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo wglądu w swoje dane i otrzymania kopii danych; 
b) prawo do poprawiania danych (sprostowania); 
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania; 
e) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy; 
f) w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdą wyrażoną zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając pismo na adres 
Administratora wskazany w pkt. 1, wysyłając e-mail na adres: dpo@gsu.pl; 

g) prawo do żądania usunięcia danych; 
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień przysługujących względem Stowarzyszenia jako Administratora, prosimy o kontakt  
ze Stowarzyszeniem na adres wskazany w punkcie 1 lub na adres e-mail: dpo@gsu.pl.  

8) Informujemy, że w trakcie przetwarzania Pani/Pana danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana 
dane nie są profilowane. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się również na stronie internetowej 
Stowarzyszenia pod adresem www.gsu.pl/daneosobowe. 
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