Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Ubezpieczenia online.pl Rankomat sp. z o.o. sp.k.
z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000671372 (dalej: Administrator).
Administrator będzie przetwarzał Twoje dane w celu umożliwienia kontaktu z Tobą i przedstawienia Ci
oferty zawarcia umowy ubezpieczenia przez dystrybutorów ubezpieczeń (agentów ubezpieczeniowych
lub zakładów ubezpieczeń) współpracujących z administratorem. Informacja o tym, że poszukujesz
ochrony ubezpieczeniowej oraz w jakim zakresie i na jakich zasadach zostanie przekazana do
współpracujących dystrybutorów ubezpieczeń. Może się z Tobą skontaktować kilku z nich, ale może też
żaden z nich nie mieć w danym momencie satysfakcjonującej Cię oferty. Od momentu udostępnienia
danych danemu dystrybutorowi ubezpieczeń staje się osobnym administratorem danych osobowych.
Lista współpracujących z nami dystrybutorów ubezpieczeń stanowi załącznik do niniejszej klauzuli
informacyjnej. Ze względu na to, że lista współpracujących dystrybutorów podlega zmianom, część z
dystrybutorów została wskazana jedynie w sposób opisowy. Pamiętaj, że każdy dystrybutor, który wyrazi
chęć kontaktu z Tobą i otrzyma od nas Twoje dane osobowe, jest zobowiązany przepisami prawa do
przekazania Ci informacji na temat zasad przetwarzania przez siebie danych osobowych.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować mailowo na adres
iod@rankomat.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
- w celu świadczenia przez Administratora usług wstępnych dla usługi dystrybucji ubezpieczeń. Usługi
świadczone przez Administratora polegają na zebraniu informacji na temat Twoich potrzeb
ubezpieczeniowych, a następnie umożliwieniu kontaktu z Tobą dystrybutorowi ubezpieczeń, który
posiada w ofercie umowy ubezpieczenia odpowiadające Twoim potrzebom – podstawą przetwarzania
danych jest w typ przypadku Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
- w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze. W szczególności
będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, takich jak np. realizacja Twoich praw określonych w RODO – podstawą przetwarzania danych
jest art. 6 ust.1 kit c) RODO;
- w celach marketingowych Administratora i podmiotów trzecich, w szczególności wchodzących w skład
tej samej grupy kapitałowej. Cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przedstawienie ofert
ubezpieczenia oraz ich porównania (rankingu) – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit f)
RODO;
- w innych prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, takich jak ustalenie, obrona i
dochodzenie roszczeń, cele statystyczne i raportowe, cele rozliczeń podatkowych, zarządzanie i
usprawnianie serwisem internetowym ubezpieczeniaonline.pl - podstawą przetwarzania danych jest art.
6 ust.1 lit f) RODO;

Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ul Wolska 88, 01-141 Warszawa.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000671372, NIP: 895-182-19-18, REGON: 933023875.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe będą przekazywane:
- agentom ubezpieczeniowym oferującym produkty ubezpieczeniowe lub bezpośrednio
zakładom ubezpieczeń w celu umożliwienia tym podmiotom przedstawienia Ci oferty ubezpieczenia
odpowiadającej Twoim potrzebom;
- podmiotom upoważnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa
takich jak np. urzędy skarbowe, organy ścigania, organ nadzoru;
- naszym usługodawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym,
informatycznym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
Możesz odwołać zgodę w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do
momentu wycofania zgody. Odwołać zgodę można w szczególności poprzez wysłania oświadczenia o
odwołaniu zgody na adres email: kontakt@ubezpieczeniaonline.pl.
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w innym wskazanym powyżej celu, np. w celu rozpatrzenie reklamacji,
będziemy przetwarzać Twoje dane tak długo jak będzie to niezbędne do realizowania tego celu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj w celu realizacji uzasadnionego interesu
Administratora (możesz to sprawdzić w części dotyczącej celów przetwarzania). Przestaniemy
przetwarzać Twoje dane w tych celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich
danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich
interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem danych
osobowych
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do
sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy podanie danych jest obowiązkowe
Podanie danych jest warunkiem koniecznym korzystania z usług oferowanych przez Administratora

Zautomatyzowane przetwarzanie
Twoje dane dotyczące określenia Twoich potrzeb ubezpieczeniowych mogą podlegać automatycznemu
przetwarzaniu, w postaci filtrowania, grupowania lub innego sortowania w celu oceny przez
dystrybutorów ubezpieczeń możliwości zaprezentowania oferty dopasowanej do Twoich potrzeb.
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Lista podmiotów, które mogą otrzymać Twoje dane osobowe, w celu
przygotowania oferty ubezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeń
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. S. Małachowskiego 10, 61-19 Poznań
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A
Al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa
Prudential International Assurance Plc SA Oddział w Polsce
ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A.
ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa
Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A
Al. Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
POLISA - ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
PZU Życie SA
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
TU Allianz Życie Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław
Leadenhall Insurance S.A.
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa
SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Przyokopowa 31 01-208 Warszawa
Vienna Life Tu na Życie S.A.Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot
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25. Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA.
ul. Śląska 17, 81-319 Gdynia
Agent
1.

4Life Direct Sp. z o.o.
ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione również agentom lub multiagentom, którzy działają na
rzecz wskazanych powyżej zakładów ubezpieczeń i którzy zawarli z Administratorem odpowiednie
umowy o współpracy. Za pośrednictwem tych agentów, Twoje dane zostaną przekazane do zakładów
ubezpieczeń. Ze względu na to, że lista tych podmiotów zmienia się w czasie, aktualna, pełna lista
agentów dostępna jest pod adresem mailowym: kontakt@ubezpieczenionline.pl.
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