Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych jest Votum Odszkodowania S.A., ul.
Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, nr KRS 0000787860. Kontakt także na e-mail:
biuro@votum-odszkodowania.pl i tel. 71 368 69 83.
2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych
można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub emailem:
iod@votum-odszkodowania.pl lub w formie pisemnej: Inspektor Ochrony
Danych Votum Odszkodowania S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych na podstawie
dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator
przetwarza dane do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu.
4. Dane osobowe zostały pozyskane od Directinfo sp. z o.o. w Ostrowie
Wielkopolskim,
ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
5. Przekazane nam dane osobowe obejmują 1) imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe, nr telefonu, adres e-mail, 2) inne dane dot. zdarzenia przekazane w
celu przedstawienia oferty dochodzenia roszczeń
6. Dane będą udostępnione:
a. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją
umowy,
b. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
c. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego
wymagają.
7. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
(na podstawie art. 15 RODO), sprostowania (poprawiania) swoich danych (na
podstawie art. 16 RODO), usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), o ile
Administratorowi nie przysługuje prawo do ich przetwarzania na innej podstawie
prawnej, a także nie zachodzą podstawy do wyłączenia zastosowania tzw.
„prawa do bycia zapomnianym” wg art. 17 ust. 3 RODO, ograniczenia
przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie
art. 20 RODO), a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w
tym na marketing usług własnych (na podstawie art. 21 RODO).
8. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia w każdym momencie zgody
na przewarzanie danych, w zakresie w jakim stanowi ona podstawę ich
przetwarzania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa
narusza przepisy RODO.
10.
Podane dane będą podlegały profilowaniu w celu dopasowania i
przedstawienia oferty. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie
dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika
Administratora.

