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Klauzula informacyjna RODO  
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób zgłaszających roszczenie z tytułu ubezpieczenia 
„Bezpieczne Okulary” 
 

 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest SOGESSUR S.A. Oddział  
w Polsce, 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, w sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych. 
 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane 
osobowe? 
 
✓ Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie 

niezbędnym do likwidacji szkody oraz realizacji umowy 
ubezpieczenia na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO oraz 
odpowiednio na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie 
danych szczególnych kategorii (dane o stanie zdrowia) na 
podstawie art. 9 ust. 2 pkt a RODO 

✓ Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sytuacji gdy jest to 
niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, np. w celu dochodzenia roszczeń związanych  
z zawartą umową ubezpieczenia, na podstawie art. 6 ust 1  
pkt f RODO 

✓ Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sytuacji gdy jest to 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO. 

 
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? 
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu 
przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do 
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, 
wynikającego z przepisów prawa. 
 
Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych? 
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane Sogessur S.A.  
z siedzibą w Paryżu, Francja, zakładom reasekuracji oraz podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tzn. 
dostawcom usług IT, likwidatorom szkód, agentom 
ubezpieczeniowym – 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 treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania 

✓ Prawo do przenoszenia danych 

✓ Prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody 

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 (EOG). Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony 
zostanie odpowiedni stopień ochrony danych lub wdrożone zostaną 
odpowiednie zabezpieczenia. Na Twoje żądanie administrator 
udostępni kopię danych, które zostały przekazane poza obszar EOG. 
 
Czy podanie danych osobowych jest konieczne? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
konieczne do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody - bez podania 
danych osobowych nie jest możliwe ubieganie się o odszkodowanie z 
umowy ubezpieczenia. 
 
Co mogę zrobić w sytuacji gdy uznam, że przetwarzanie moich danych 
osobowych narusza przepisy RODO? 
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych 
narusza przepisy RODO.  
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