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KLAUZLA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:  

 

1. Administrator danych osobowych 

My, Asist Sp. z o.o., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. gen. Józefa Hallera 30 jesteśmy 

Administratorem Twoich danych osobowych. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.asist.pl, pod e-mailem iodo@asist.pl, pod 

numerem telefonu 58 5005000 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.  

 

3. Cele i podstawy przetwarzania  

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe: 

▪ w celu zawarcia i wykonania umowy o współpracy, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz, gdyż ich przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 

administratora, jakim jest możliwość podejmowania działań przed zawarciem umowy oraz możliwość jej 

wykonania w stosunku do osoby, której dane dotyczą, a która nie będzie stroną umowy (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO),  
▪ dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, w związku z wymaganiami wobec osób fizycznych 

wykonujących czynności agencyjne (dalej „OFWCA”), które określone zostały w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, na potrzeby złożenia wniosku o rejestrację Twojej osoby 

jako OFWCA dla współpracujących z Asist Sp. z o.o. zakładami ubezpieczeń (art. 10 RODO w związku  

z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń),  

▪ w celu przeprowadzenia obowiązkowych szkoleń zawodowych, które określone zostały w art. 12 ustawy  

z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit c RODO),  

▪ w celach analitycznych i statystycznych, w tym profilowania, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest efektywne 

zarządzanie siecią sprzedaży oraz możliwość dokonywania analiz i statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

▪ w celu nadania uprawnień do naszego systemu informatycznego, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne  

do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest 

realizacja dystrybucji ubezpieczeń poprzez nasz system informatyczny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

▪ w celu prowadzenia w naszym systemie informatycznym bazy danych osób z nami współpracujących  

w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest efektywne zarządzanie siecią tych 

osób (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),    

▪ w celu Twojego uczestnictwa w spotkaniach, konferencjach, konkursach, uroczystościach, programach 

motywacyjnych, szkoleniowych organizowanych przez nas lub we współpracy z zakładami ubezpieczeń albo 

innymi podmiotami, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego 

interesu realizowanego przez administratora jakim jest efektywne zarządzanie obszarem relacji 

integracyjnych, szkoleniowych i motywacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

▪ w tym dotyczące Twojego wizerunku w celu ewentualnego ich umieszczenia na stronach internetowych 

administrowanych przez Asist Sp.  z o.o. w zakresie obejmującym wykonywanie działalności agencyjnej,  

w materiałach promocyjnych, publikacjach oraz w serwisach społecznościowych prowadzonych przez Asist 
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Sp. z o.o., w tym również w związku z Twoim udziałem w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach, 

konkursach i uroczystościach organizowanych przez lub we współpracy z Asist Sp. z o.o. na podstawie 

udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

▪ wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

▪ w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, gdyż ich przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora 

jakimi jest zapewnienie możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 
 

4. Okres przechowywania danych 

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których 

dane te są gromadzone, do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 

1 lit f RODO będziemy przechowywać do momentu wniesienia sprzeciwu, chyba że zaistnieją przesłanki 

określone w art. 21 ust.1 RODO do ich dalszego przetwarzania, a jeśli udzielono zgody na ich przetwarzanie - do 

momentu jej wycofania (art. 7 pkt 3 RODO). 

   

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą  

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:  

▪ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

▪ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

▪ prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

▪ prawo do przenoszenia danych, 

▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

▪ prawo do wniesienia sprzeciwu, 

▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile zgody udzielono. 

▪ prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji, 

która opiera się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

6. Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do podjęcia działań przed zawarciem 

umowy o współpracy oraz do jej wykonania. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy 

o współpracy oraz rejestracja Twojej osoby w rejestrze agentów jako osoby fizycznej wykonującej czynności 

agencyjne.   

 

7. Odbiorcy danych 

Informujemy, iż do Twoje dane osobowe mogą być udostępnione: 

▪ podmiotom przetwarzającym te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO, w tym m.in. 

dostawcom usług IT, przy czym podmioty takie zobowiązane są przetwarzać dane osobowe na podstawie 

umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, 

▪ podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, 

▪ zakładom ubezpieczeń współpracującym z Asist Sp. z o.o., 

▪ współorganizatorom spotkań, konferencji, konkursów, uroczystości, programów motywacyjnych, 

szkoleniowych,  

▪ naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc usługi, tj. Wygodna Rata Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Owidzkiej 20 w Starogardzie Gd., IUS DEBITUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Owidzkiej 20 w Starogardzie 

Gd. 
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Twoje dane nie będą przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli do 

państwa trzecich. 

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych możesz podlegać decyzjom w zakresie oceny 

efektywności współpracy, które opierały się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, co oznacza, że będą one podejmowane bez ingerencji człowieka. Decyzje te mogą dotyczyć m.in. 

możliwości Twojego przystąpienia do programów motywacyjnych, konkursów i związanych z nimi 

rozstrzygnięciami oraz będą podejmowane na podstawie Twoich danych, w tym w szczególności: imienia, 

nazwiska, miejsca prowadzenia działalności. 


