INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny („UFG”) informuje o zasadach
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach.

I.

Wskazanie administratora

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11,
01-231 Warszawa.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o:
1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą skrzynki mailowej: iod@ufg.pl lub pod numerem telefonu: + 48 22 53 96 195
2) kontakt pisemny na adres: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa;
3) kontakt osobisty w siedzibie UFG;
Może Pan/Pani skontaktować się również z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: + 48 22 53 96 100.

II.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją publicznej prezentacji założeń projektu Elektronicznego Systemu Centralnej
Oceny Ryzyka (eSCOR) oraz w związku z monitorowaniem budynku i pomieszczeń UFG za pomocą kamer monitoringu wizyjnego (CCTV).
W takim przypadku UFG przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.
1 lit. f RODO), polegającego na zapewnieniu odpowiedniej organizacji spotkań i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz mienia UFG,
a także bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób odwiedzających siedzibę UFG.

Obowiązek podania danych osobowych

III.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt II. W niektórych przypadkach brak podania
danych osobowych może uniemożliwić lub zakłócić spotkanie pomiędzy UFG a Panem/Panią.

IV.

Informacje o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
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 (np. Policja, Prokuratura),
2) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów;
3) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

V.

Okresy przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów lub okres wskazany w przepisach prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

VI.

UFG pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez UFG, przysługują odpowiednie prawa wynikające
z RODO. W związku z tym przysługują Panu/Pani następujące prawa:
1)
2)
3)

4)

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne
do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danych osobowych, a administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iii) osoba,
której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane
przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje
prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,

5)

VII.

której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec
przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy UFG przetwarza Pana/Pani dane osobowe na przesłance
prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.
Wszystkie powyższe informacje są dostępne również na stronie internetowej UFG: www.ufg.pl w sekcji „Ochrona Danych Osobowych”

