Formularz wniosku dotyczącego praw osób, których dane dotyczą
Celem niniejszego formularza jest umożliwienie korzystania z praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Aby
móc udzielić odpowiedzi na Państwa zapytania bez zbędnej zwłoki, zweryfikujemy Państwa tożsamość oraz poprosimy o określenie rodzaju
Państwa żądania. Wypełniony formularz należy wysłać na adres mailowy serwisklienta@societegenerale-insurance.pl lub na adres siedziby
administratora Sogecap S.A. Oddział w Polsce/ Sogessur S.A. Oddział w Polsce, ul. Plac Solny 16, 50-062 Wrocław.

Nazwisko
Imiona
PESEL
Numer polisy/ wniosku/
szkody
Proszę wybrać właściwe:

Ubezpieczający
Poszkodowany
Inne (prosimy o wskazanie poniżej):

Prosimy o wybranie rodzaju wniosku (poprzez postawienie krzyżyka) :
Wniosek o informacje i dostęp do danych
Wniosek o sprostowanie danych
Wniosek o usunięcie danych (prawo bycia zapomnianym)
Wniosek o przeniesienie danych do innego administratora
Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych
Sprzeciw wobec przetwarzania danych
Wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Prosimy o doprecyzowanie żądania:

Czy decydują się Państwo na otrzymanie odpowiedzi na swój wniosek w postaci listu poleconego (z wyjątkiem
Prawa do przenoszenia) czy pocztą elektroniczną?
Chciałbym/chciałabym otrzymać odpowiedź w postaci listu poleconego
Chciałbym/chciałabym otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną
W przypadku wybrania formy listu poleconego: Prosimy o podanie w polu poniżej adresu korespondencyjnego, na który ma zostać wysłana
odpowiedź:

W przypadku wybrania formy odpowiedzi mailowej: Prosimy o podanie w polu poniżej adresu e-mail:

Data i podpis

Klauzula informacyjna RODO
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest SOGECAP S.A. i/lub
SOGESSUR S.A Oddział w Polsce (w zależności od tego, do którego
podmiotu zgłosiłeś swoje żądanie), z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac
Solny 16, 50-062 Wrocław.
Z administratorem można się skontaktować:
✓ elektronicznie pod adresem email:
serwisklienta@societegenerale-insurance.pl
✓ telefonicznie pod numerem (71) 774 29 99
✓ pisemnie na adres siedziby administratora.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor
ochrony danych, z którym można się skontaktować, poprzez email
iod@societegenerale-insurance.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane
osobowe?
Administrator może przetwarzać Twoje dane w celu:

✓ Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.
Czy Twoje dane osobowe będą przekazane poza Europejski Obszar
Gospodarczy?
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar
Gospodarczy. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie
odpowiedni stopień ochrony Twoich danych lub wdrożone zostaną
odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym standardowe klauzule
umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub wiążące reguły
korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru. Na Twoje
żądanie administrator udostępni kopię dokumentu regulującego te
zabezpieczenia.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych w związku ze zgłoszonym wnioskiem jest
dobrowolne, ale konieczne do identyfikacji osoby zgłaszającej – bez
podania danych osobowych nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi.

✓ udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie. Podstawą prawną
przetwarzania danych będzie wypełnienie przez administratora
obowiązków prawnych.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywali Twoje dane do momentu przedawnienia
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikający z przepisów prawa.
Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tzn.
dostawcom usług IT, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom
przeprowadzającym
postępowanie
likwidacyjne
świadczeń
ubezpieczeniowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami administratora;
Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych
osobowych?
✓ Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
✓ Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora.
✓ Prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
✓ Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi
danych.
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