
     Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych   
     Supervia sp. z o.o. (aplikacja Supervia24) 
 
                 Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 
(dalej: RODO) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Supervia sp. z o.o.  (dalej: Supervia ) z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Łaska 13B, 54-616 Wrocław, 
Pani/Pana dane osobowe, jako Klienta będą przetwarzane przez Supervia na podstawie ustawy z dnia 11 
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu realizacji jego zadań 
statutowych. 
Na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i 
wykonywania umowy ubezpieczenia oraz oceny ryzyka ubezpieczeniowego, a także wykonywania innych 
czynności ubezpieczeniowych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz zobowiązań w zakresie przechowywania dokumentacji 
ubezpieczeniowej przez okres związany z przedawnieniem roszczeń z zawartej umowy ubezpieczenia. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla realizacji procesu zawarcia i wykonania 
umowy ubezpieczenia, a odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie umowy. 
Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, Supervia, jako 
administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe  zawarte w dowodzie rejestracyjnym 
auta takie jak :Imię, nazwisko, PESEL, dane adresowe w celu marketingowym, w tym analizy 
marketingowej oraz oferowania własnych usług i produktów za pośrednictwem apk Supervia24. 
Przedstawienie oferty Supervia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną 
wymaga uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody. 
W związku z realizacją procesu zawarcia lub wykonywania umowy ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe 
mogą zostać udostępnione: 
1. zakładom reasekuracji, z którymi Supervia zawarł umowy reasekuracji w zakresie określonych ryzyk; 
2. innym zakładom ubezpieczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub za Pani/Pana zgodą; 
3. podmiotom wykonującym działalność leczniczą w ramach i na potrzeby oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego, weryfikacji podanych 
informacji o stanie zdrowia lub ustalenia prawa do świadczenia i wysokości tego świadczenia na podstawie 
Pani/Pana zgody; 
4. Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu ustalenia świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń 
opieki zdrowotnej związanych ze 
zgłoszonym do zakładu ubezpieczeń roszczeniem na podstawie Pani/Pana zgody; 
5. podmiotom wykonującym czynności zlecone przez administratora danych, w szczególności w zakresie: 
a) pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
b) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w zakresie polis majątkowych i życiowych lub oceny skutków zdarzeń 
w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, której Pan/pani chce zawrzeć. 
w tym podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub rzeczoznawcom majątkowym, 
c) utrzymania elementów infrastruktury informatycznej, w tym systemów informatycznych, 
d) zarządzania dokumentacją, w tym w zakresie jej przechowywania i niszczenia, 
e) dochodzenia roszczeń zakładu ubezpieczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
f) realizacji inicjatyw marketingowych. 
6. innym podmiotom upoważnionym do otrzymania informacji objętych tajemnicą ubezpieczeniową na 
podstawie przepisu prawa, 
wskazanym w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej w trybie i na zasadach 
tam opisanych. W ramach procesu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia wobec Pani/Pana będą 
podejmowane decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych w zakresie oceny 
ryzyka ubezpieczeniowego i ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej. 
Podstawą takich decyzji będą przekazane przez Panią/Pana informacje, które w zależności od umowy 
ubezpieczenia mogą dotyczyć: zakresu ubezpieczenia, wieku osoby ubezpieczanej, przebiegu 



dotychczasowych ubezpieczeń, wykonywanego zawodu lub obszaru wykonywanej działalności 
gospodarczej lub przysługujących Pani/Panu zniżek. 
Pani/Pana dane osobowe, w związku z umową ubezpieczenia będą przechowywane przez lub w imieniu i 
na rzecz Supervia przez okres 10 lat licząc od dnia ustania ochrony ubezpieczeniowej, albo od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego roszczenie wydanego przez sąd, sąd polubowny lub inny 
organ właściwy do rozpoznawania spraw danego rodzaju, albo orzeczenia stwierdzającego 
ugodę zawartą przed mediatorem. Termin ten ulega wydłużeniu w przypadkach, w których nastąpi 
zdarzenie przerywające jego bieg, w tym zgłoszenie roszczenia lub wszczęcie postępowania sądowego. 
Dodatkowo, w związku ze współpracą w ramach realizacji usług ubezpieczeniowych z Supervia, 
informujemy, że w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
celach marketingowych Supervia sp. z o. o., realizowanych za pośrednictwem wskazanych przez 
Panią/Pana środków komunikacji, odpowiednio Supervia  sp. z o.o. będzie administratorami danych. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w ramach realizacji własnych celów marketingowych Supervia 
sp. z o.o. mogą być podmioty, którym Supervia sp. z o.o. zleciła lub zleci wykonanie określonych czynności 
w ramach prowadzonych działań marketingowych. 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Supervii sp. z o.o. jest 
całkowicie dobrowolne i pozostaje bez wpływu na realizację celów, w jakich Pani/Pana dane osobowe 
będą przetwarzane przez Supervia. 
Przetwarzanie danych osobowych przez poszczególnych administratorów dla realizacji celów 
marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody będzie następowało do czasu jej 
odwołania, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych przez Supervia na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych w tym celu.   
Prawa osoby, której dane dotyczą: 
Pani/Pana prawo dostępu do Pani/pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo 
do jej wycofania. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych Supervia sp.z o.o. pod adresem 54-616 Wrocław ul.Łaska 13B lub e-mail: 
rodo@supervia24.pl  
 
Zarząd Supervia sp.z o.o.    z/s we Wrocławiu                                                                 . 
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