
Informacja dla członków Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczonych „EGIDA” 

o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W związku z członkostwem w Polskim  Stowarzyszeniu Ubezpieczonych „EGIDA” informujemy,  
że od 25 maja 2018 r. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Poniżej, chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych 
oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

Uprzejmie informujemy, że w związku z przekazaniem niniejszej informacji nie ma obowiązku 
kontaktowania się z nami. Wystarczy jeżeli zapoznacie się Państwo z nimi. 

I. Administrator Danych i dane kontaktowe Administratora 

Administratorem danych osobowych jest Polskie  Stowarzyszenie Ubezpieczonych „EGIDA”   
z siedzibą w Warszawie, Marynin 25B/47, 01-469 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000513782 (dalej: „Stowarzyszenie” lub 
„Administrator Danych”). 

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się  
z Administratorem: 

• pisemnie  pod  adresem:  Polskie  Stowarzyszenie Ubezpieczonych „EGIDA”, os. Stawki 33  
lok. 1.4., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; 

• drogą elektroniczną pod adresem email: biuro@egidastowarzyszenie.pl; 

• telefonicznie pod numerem telefonu: 570 070 631. 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych 

Stowarzyszenie przetwarza Pani/Pana dane osobowe, uzyskane w związku z Państwa członkostwem,  
w następującym celu: 

• realizacji zadań Stowarzyszenia związanych z prowadzeniem działalności statutowej –
 podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji obowiązków 
prawnych ciążących na Administratorze Danych wynikający z obowiązujących przepisów prawa  
i statutu, oraz uzasadniony interes Administratora Danych, np. prowadzenie rejestru członków; 

• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora, w tym w sprawach związanych z wymagalnością składek 
członkowskich; 

• zapewnienia  bezpieczeństwa,  w  tym teleinformatycznego - podstawą prawną przetwarzania 
jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji obowiązków prawnych, w tym  zapewnienie 
bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, przez czas trwania członkostwa; 

• tworzenia zestawień, analiz, statystyk - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
przetwarzania danych do realizacji obowiązków prawnych polegających na np.: wykonaniu 
obowiązków raportowania do GUS, raportowania dla celów wewnętrznych, sprawozdawczości 
zarządczej, prac rozwojowych w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych. 

III. Obowiązek podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie spowoduje 
negatywnych konsekwencji, jednakże może stanowić przeszkodę do realizacji obowiązków statutowych 
Stowarzyszenia wobec członków, jak również wymaganych przepisami prawa. 



O tym, czy w konkretnym procesie podanie danych jest obowiązkowe czy nie, i jaka jest podstawa do 
przetwarzania przez nas Pani/Pana danych będziemy informować odrębnie przy pozyskiwaniu Pani/Pana 
danych dla realizacji tego procesu. 

IV. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w punkcie II. Państwa 
dane osobowe mogą być udostępniane: 

1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; 

2. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Stowarzyszenia, uczestniczącym w wykonywaniu 
czynności statutowych, w tym: 

- wspierającym Stowarzyszenie np. w wykonywaniu czynności ubezpieczeniowych, czynności obsługi 
świadczeń na rzecz członków, obsługi korespondencji, w procesie realizacji szkoleń; 

- podmiotom świadczącym Stowarzyszeniu usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkową, 
agencjom badawczym, działającym na zlecenie Stowarzyszenia; 

- podmiotom świadczącym usługi techniczne, w tym obsługującym korespondencję, archiwizującym 
dokumenty, zajmującym się rozwijaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych i serwisów 
internetowych; 

3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, w tym: 

- podmiotom świadczącym usługi medyczne, zakładom ubezpieczeń, z którymi Stowarzyszenie ma 
podpisane umowy na dostarczanie usług członkom; 

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, podmiotom udostępniającym 
tereny lub obiekty; 

- niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze lub audytorzy. 

W każdym przypadku określonym w pkt. 2. powyżej, podmioty powyższe przetwarzają dane na podstawie 
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora. 

V. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania członkostwa, a następnie do chwili 
przedawnienia roszczeń z tego tytułu lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego 
z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Stowarzyszenia. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

• dostępu do swoich danych  - może Pani/Pan uzyskać informacje związane z przetwarzaniem 
swoich  danych  osobowych  oraz  kopię  takich  danych osobowych; 

• do sprostowania danych - jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są niedokładne lub 
niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych 
osobowych; 

• do usunięcia danych - może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy: 

- dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Stowarzyszenie; 

- cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych  w  sytuacji,  gdy  zgoda  była  podstawą  ich 
przetwarzania i nie będzie innej podstawy do ich przetwarzania; 

- gdy zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; 



- gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 

- gdy dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

• do ograniczenia przetwarzania - może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania  swoich 
danych osobowych, gdy: 

-zauważy Pani/Pan że dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych 
danych; 

-Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a aby zostały 
usunięte; 

-Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą  być  potrzebne  Pani/Panu  do  obrony  lub 
dochodzenia roszczeń; 

-wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione 
podstawy  po  naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

• sprzeciwu - może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn 
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.  Prawo  to  dotyczy  danych  przetwarzanych  na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia; 

• do przenoszenia - w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy o pracę, przysługuje 
Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Stowarzyszenia 
Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie   używanym   formacie 
nadającym  się  do  odczytu  maszynowego.  Może Pani/Pan przesłać te dane innemu 
administratorowi danych lub może Pani/Pan żądać by dane osobowe zostały przesłane przez 
Administratora  innemu  administratorowi,  o  ile  jest  to technicznie możliwe; 

• do wniesienia skargi - Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
kompetentnego w sprawach ochrony danych 
osobowych,  tj.  do  polskiego  organu  nadzorczego  (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem, zgodnie z danymi 
kontaktowymi wskazanymi w pkt. I powyżej. 

VII. Przekazywanie danych poza EOG 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

VIII. Zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania). 

 


