POLITYKA OCHRONY DANYCH
Firma AmTrust (zdefiniowana poniżej) będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z
wyrażeniem przez Państwa zainteresowania lub pozyskaniem ubezpieczenia.
W niniejszej polityce zdefiniowane terminy „AmTrust” i zaimek „my” w różnych formach
gramatycznych odnosi się do następujących spółek należących do Grupy AmTrust: AmTrust Nordic AB
(556671-5677), AmTrust International Underwriters DAC (169384) i AmTrust Europe Ltd (1229676).
Każda spółka AmTrust przetwarzająca Państwa dane osobowe jest administratorem danych i
podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie.
Niniejsza polityka zawiera zestawienie najważniejszych sposobów przetwarzania Państwa danych
osobowych przez AmTrust wraz z informacją o prawach przysługujących Państwu z naszej strony i
sposobach realizacji tych praw. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać na naszej witrynie
internetowej www.amtrustnordic.se lub skontaktować się z przedstawicielem AmTrust do spraw
ochrony danych pod podanym niżej adresem.
Informacje, które możemy gromadzić lub otrzymywać na Państwa temat

1.

Nasza firma może gromadzić i przetwarzać dane osobowe przekazywane nam przez Państwa
bezpośrednio lub otrzymywane przez nas za pośrednictwem stron trzecich (np. z akt publicznych, od
pośredników ubezpieczeniowych, likwidatorów szkód oraz innych kontrahentów). Zakres takich
danych może obejmować następujące kategorie:
-

ogólne dane identyfikacyjne i dane do kontaktu, a także informacje pozwalające nam na
dostarczanie produktów i świadczenie usług;

-

informacje finansowe i dane rachunków;

-

informacje niezbędne do wykrywania, zapobiegania lub prowadzenia dochodzeń w sprawie
oszustw lub dochodzeń w przedmiocie wykazów podmiotów objętych sankcjami finansowymi;

-

nagrania rozmów telefonicznych;

-

informacje na temat preferencji marketingowych.

Po uzyskaniu Państwa zgody możemy przetwarzać dane wrażliwe dotyczące Państwa, np. dane o stanie
zdrowia czy też przynależności do organizacji związkowych.
2.

Sposób wykorzystywania przez nas informacji dotyczących Państwa

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zwykle w sposób zorganizowany i stanowi niezbędny
element realizacji przez nas zobowiązań umownych wobec Państwa, wynikających z umowy
ubezpieczenia lub z obowiązujących wymogów prawnych. Niekiedy przetwarzamy także dane
osobowe w związku z posiadanym przez nas uzasadnionym interesem w zakresie rozwoju produktów
lub wprowadzania produktów na rynek. Dane osobowe, które nie są już potrzebne do celów
określonych w naszej pełnej polityce ochrony danych, zostaną usunięte przez prawo.
3.

Przesyłanie danych osobowych

Jeżeli okaże się to niezbędne dla celów określonych w niniejszej polityce, firma AmTrust może
przekazywać Państwa dane firmom należącym do Grupy AmTrust, podmiotom zewnętrznym lub

kontrahentom uczestniczącym w oferowaniu Państwu produktów i usług, naszym usługodawcom, a
także organom władz państwowych lub innym organom publicznym. Państwa dane osobowe mogą być
przesyłane do miejsc znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).
Przesyłamy dane wyłącznie do krajów uznanych przez Komisję Europejską za kraje zapewniające
właściwy poziom ochrony, a jeśli nie podjęto decyzji co do właściwego poziomu ochrony, posługujemy
się w stosunkach z takimi podmiotami „Standardowymi klauzulami umownymi” zatwierdzonymi przez
Komisję Europejską w celu ochrony danych.
4.

Przysługujące Państwu prawa

Mogą Państwo w każdym czasie zwrócić się do naszej firmy o zaniechanie przetwarzania Państwa
danych w celach marketingowych, a także zmieniać swoje preferencje w zakresie marketingu. Jeżeli
stwierdzą Państwo, że jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Państwa są niewłaściwe, niepełne lub
nierzetelne, przysługuje Państwu prawo do skorygowania tych danych. Ponadto mają Państwo prawo
wystąpić o dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez naszą firmę lub cofnąć
udzieloną zgodę, mają Państwo prawo sprzeciwu, prawo usunięcia danych, prawo wycofania
udzielonej zgody, prawo ograniczenia, prawo do przenoszenia danych, prawa dotyczące
automatycznego podejmowania decyzji, w tym w zakresie profilowania, a także prawo do składania
skarg dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych do miejscowego organu właściwego do
spraw ochrony danych.
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz żądania dotyczące
wykonania przysługujących Państwu uprawnień należy kierować na piśmie do inspektora ochrony
danych, na następujące adresy:
dataskyddsombud@amtrustgroup.com,
lub przez adres pocztowy Dataskyddsombud, AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm,
Sweden.
W odniesieniu do AmTrust International Underwriters DAC; Data Protection Officer / Inspektor
ochrony danych, AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48,
Irlandia.
Jak zaznaczono wyżej, niniejszy dokument stanowi podsumowanie treści polityki AmTrust w sprawie
ochrony danych. Pełną treść polityki znaleźć można na naszej witrynie internetowej pod adresem
www.amtrustnordic.se lub otrzymać w formie papierowej na żądanie od inspektora danych
osobowych AmTrust, które to żądanie należy kierować na właściwy powyższy adres.
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