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1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych 

My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jesteśmy administratorem Twoich danych 

osobowych. Możesz się z nami skontaktować: 

1) listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Postępu 15B, 02-676 

Warszawa;  

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl; 

3) telefonicznie, pod numerem: 913 913 913. 

 

2. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we 

wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: 

iod@generali.pl lub listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby. 

 

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

1) dokonania weryfikacji czy posiadasz uprawnienia do wzięcia udziału w Loterii 

Urodzinowej Generali i następnie przekazania tych informacji do Organizatora Loterii 

Urodzinowej Generali tj. i360 Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (ul. Henryka Sienkiewicza 

85/87 lok. 8, 90-057 Łódź) zgodnie z wymogami Regulaminu „Loteria urodzinowa 

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

2) aktualizacji Twoich danych w zakresie adresu mailowego lub/i numeru telefonu na 

wszystkich aktywnych umowach ubezpieczenia jakie u nas posiadasz zgodnie ze 

złożoną przez Ciebie dyspozycją, będącym realizacją naszego prawnie 

uzasadnionego interesu polegającego na przetwarzaniu aktualnych danych 

kontaktowych w celu nawiązania łatwego i szybkiego kontaktu z Tobą  (podstawa             

z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3) zlecania do organizacji akcji promocyjnych będącym realizacją naszego prawnie 

uzasadnionego interesu polegającego na promowaniu marki Generali (podstawa z art. 

6 ust. 1 lit. f RODO); 

4) analitycznym (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych 

produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie) 

będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na 

doskonaleniu jakości naszych produktów i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 

1 lit. f RODO); 

5) badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego 

interesu polegającego na określaniu jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia 

naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

6) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym 

realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO); 

7) oferowania produktów i usług podmiotów należących do Grupy Generali w Polsce 

(marketing bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego 

interesu polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to 

także dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z Grupy 

Generali oraz jej dostosowanie do tego co uznamy za odpowiadające Twoim 

potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom, w oparciu  o Twój profil (podstawa z art. 

6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

4. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich  danych 

Przysługują Ci następujące uprawnienia: 

1) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda)  

w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;  

2) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

3) prawo sprostowania Twoich danych; 

4) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę 

nasz prawnie uzasadniony interes; 

6) prawo przenoszenia danych;   

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

5. Komu przekazujemy Twoje dane 

1) Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom (podmiotom 

przetwarzającym) np. firmom informatycznym, prawniczym, agentom 

ubezpieczeniowym, z którymi współpracujemy. Odbiorcą Twoich danych będzie 

również Organizator Loterii - i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Henryka 

Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź). 

2) Twoje dane osobowe przekazujemy także uprawnionym do tego organom lub 

instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3) Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane zostaną ujawnione innym podmiotom 

należącym do Grupy Generali w Polsce (Generali Życie T.U.S.A., Generali Finance 

Sp. z o.o., Generali PTE S.A., Generali DFE, Concordia Polska TU SA, Generali 

Investments TFI S.A.) i będą przetwarzane przez te podmioty w ich własnych celach 

marketingowych.  

 

6. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane 

Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu 

przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane 

będziemy przechowywać: 

1) gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu wycofania zgody; 

2) gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny - przez okres 

wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych; 

3) gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres 

umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

7. Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu aktualizacji danych 

kontaktowych jest dobrowolne. 

 

8. Do jakich państw przekazujemy Twoje dane  

1) Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących 

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi 

partnerzy (np. dostawcy usług IT). 

2) Twoje dane osobowe przekazujemy do państw poza EOG m.in. w związku  

z badaniem satysfakcji klientów, podnoszeniem jakości naszych produktów lub 

świadczeniem usług przez firmy informatyczne. Przetwarzamy Twoje dane poza EOG 

tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych zapewniają 

odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia 

takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, wiążące 

reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, 

w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej. 

Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać 

kontaktując się z nami. 

 

9. Jakie Twoje dane przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy 

W związku z Twoim uczestnictwem w Loterii pozyskamy Twoje dane w zakresie: imię, 

nazwisko, numer pesel, numer polisy, od Organizatora Loterii Urodzinowej Generali - i360 

Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź). Ponadto 

w przypadku wyrażenia przez Ciebie dyspozycji w zakresie aktualizacji Twoich danych 

kontaktowych, otrzymamy również Twój adres mailowy lub/i numer telefonu.  


