
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU 

KLAUZULE INFORMACYJNE

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 66, 02-690 
Warszawa (dalej „TUZ”).

Dane kontaktowe Z TUZ można skontaktować się poprzez adres e-mail: centrala@tuz.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora). W TUZ wyznaczony jest Inspektor 
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@tuz.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z Inspektorem Ochrony 
Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz 
podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach: 
1. Przedstawienia oferty i zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego i kalkulacji składki – podstawą prawną 
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia  i wykonywania umowy;
2. Oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną 
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy;
3. Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania 
danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUZ, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich 
usług

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług TUZ do momentu: wyrażenia sprzeciwu w tym 
zakresie, odwołania zgody lub usunięcia Pani/Pana danych osobowych przez TUZ.

Odbiorcy danych Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TUZ m.in. dostawcom usług IT, agencjom 
marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TUZ i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dodatkowo, 
dane mogą być przekazane, za wyraźną Pani/ Pana zgodą, podmiotom współpracującym z TUZ – w celach marketingowych, określonych we właściwych 
klauzulach zgód.

Prawa osoby, której dane 
dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia 
sprzeciwu / odwołania zgody wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz 
udostępniania innym administratorom.
Odwołanie zgody lub wyrażenie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od TUZ Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  

Informacja o 
zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez
wpływu  człowieka).  Decyzje  te  będą  dotyczyły  wysokości  składki  ubezpieczeniowej.  Decyzje  będą  podejmowane  na  podstawie  Pani/Pana  danych,
dotyczących między innymi: daty urodzenia, liczby szkód w ciągu ostatnich 3 lat, roku uzyskania prawa jazdy, informacji dotyczących samochodu. Decyzje
będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej
szkód miało miejsce w ciągu ostatnich trzech lat, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być
wyższa.  W  związku  ze  zautomatyzowanym  podejmowaniem  decyzji  dotyczących  wysokości  składki  ubezpieczeniowej,  ma  Pani/Pan  prawo  do
zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji
przez człowieka).

└─────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                             [data, miejscowość]

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
[pieczęć i podpis Ubezpieczającego]

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000171062
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