Poleć Rankomat

Przetwarzanie Danych Osobowych
INFORMACJA NA TEMAT ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKÓW PROMOCJI „POLEĆ RANKOMAT”
1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Ubezpieczenia Rankomat
Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie 01-141, ul. Wolska 88 (dalej „Rankomat”).
2. Rankomat przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do:
a) przeprowadzenia Promocji, zgodnie z regulaminem Promocji, na podstawie zgody,
o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W sytuacji odwołania zgody przez uczestnika, w
zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania zobowiązań
Rankomat wobec innych uczestników Promocji, dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadnionego interesu administratora ;
b) W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania
Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
c) udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO - prawnie uzasadniony interes administratora.
W sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji uzasadnionego interesu
administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania. Rankomat zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że będzie w stanie
wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec
interesów, praw i wolności uczestnika lub gdy dane będą niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e -mail: iod@rankomat.pl.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest
niezbędne do udziału w Promocji.
5. Uczestnikom Promocji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
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f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania
danych w okresie przed odwołaniem zgody.
6. Rankomat będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres email,
numer telefonu, numer rejestracyjny pojazdu dla którego jest zawarta, numer polisy, datę
startu ochrony ubezpieczeniowej, nazwę Towarzystwa Ubezpieczeń, wysokość składki
rocznej.
7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Administrator informuje, iż dane uczestników nie podlegają profilowaniu.
9. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
10. W celu weryfikacji uprawnień wynikających z Promocji dane mogą być przekazywane
zakładowi ubezpieczeń, z którym zawarta została umowa ubezpieczenia. Zakład
ubezpieczeń ujawnia Rankomat dane na temat opłacenia składki przez Uczestnika.
11. Zgoda może być przez Uczestnika odwołana w każdym momencie poprzez wysłanie
maila na adres iod@rankomat.pl. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność
przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody przez Uczestnika
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