
Szanowna Pani/Szanowny Panie,  

z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 (RODO) Kancelaria Finansowa Owsiański Sp. z o.o. dostosowała procesy przetwarzania 
danych osobowych do nowych zasad. 

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Kancelaria Finansowa Owsiański Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Źródlana 4/46 wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663505  

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, 
mailowo pod adresem biuro@owsianski.pl lub telefonicznie pod numerem 609-403-386 i 531-697-426. 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:  

1. przedstawienia oferty lub zawarcia umowy ubezpieczenia,  
2. przedstawienia oferty finansowania i zawarcia umowy pośrednictwa 
3. oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów 

przed zawarciem umowy – na podstawie art. 22 ust. 2 lit. a RODO, jako czynność niezbędna do 
zawarcia umowy; 

4. wstępnej oceny ryzyka kredytowego w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – 
na podstawie art. 22 ust. 2 lit. a RODO, jako czynność niezbędna do zawarcia umowy; 

5. marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych  
i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora 
jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług; 

6. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową pośrednictwa – na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie przez niego 
roszczeń; 

7. utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym Kancelaria Finansowa Owsiański Sp. z o.o. 
zamierza zawrzeć lub zawarła umowę;  

8. informowania klienta drogą elektroniczną (mail, telefon) o nowych produktach i usługach jakie 
Kancelaria Finansowa Owsiański Sp. z o.o. ma w swojej ofercie.  

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do 
pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa,  bankom, leasingodawcom, 
innym podmiotom finansującym, zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji, audytorom, urzędowi 
skarbowemu, podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze spółką Kancelaria Finansowa 
Owsiański Sp. z o.o., a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora (na 
podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z 
poleceniami administratora), w tym podmiotom odpowiadającym za system CRM, księgowość i 
prowadzenie strony internetowej.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy z Klientem. 
Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta. 

Pani/Pana dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez okres 
niezbędny do sporządzenia i przedstawienia oferty, nie dłużej jednak niż do momentu wygaśnięcia 
roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia lub finansowania. W przypadku zawarcia umowy dane będą 
przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu danej umowy lub do momentu 
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa. Dane 
przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia 
przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest 



przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy na finansowanie bądź 
umowy ubezpieczenia, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, np.  
w celu przekazania danych innemu administratorowi danych.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przygotowania oferty i zawarcia 
umowy ubezpieczenia lub finansowania oraz dokonania wstępnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego  
i kredytowego (bez podania danych osobowych nie jest możliwe dokonanie oceny ryzyka i zawarcie 
umowy). Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.  

W celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka), w zależności od rodzaju umowy 
ubezpieczenia, na podstawie danych, tj.: data urodzenia, rok uzyskania prawa jazdy, przebieg 
ubezpieczenia (szkodowość), przedmiot ubezpieczenia, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód, rodzaj 
prowadzonej działalności gospodarczej i innych danych wymaganych przez zakłady ubezpieczeń i 
reasekuracji. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, która 
jest niezbędna do ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Przeprowadzanie tego automatycznego 
procesu jest niezbędne do wykonania umowy.  

W związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki 
ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego 
stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez 
człowieka). 

W celu oceny ryzyka kredytowego, decyzje dotyczące warunków finansowych będą podejmowane  
w zależności od rodzaju finansowania na podstawie danych, tj.: data urodzenia, dane imienne i adresowe 
kredytobiorcy, historia w BIK i BIG, wyniki finansowe, przedmiot finansowania, rodzaj zabezpieczenia, 
poziom zadłużenia, wykonywany zawód, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i innych danych 
wymaganych przez instytucje finansujące. Przeprowadzanie tego procesu jest niezbędne do zawarcia 
umowy.  

W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. 
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa 
danych dokonanych przez Kancelaria Finansowa Owsiański Sp. z o. o. na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Kancelaria Finansowa Owsiański Sp. z o. o. 
danych niezbędnych do wykonania oferty i doprowadzenia do podpisania umowy, może spowodować 
zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez Kancelaria Finansowa 
Owsiański Sp. z o. o. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Kancelaria Finansowa Owsiański 
Sp. z o. o. poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody. 

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: biuro@owsianski.pl, 
stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie: 

„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające 
oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, 
adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Finansowa Owsiański 
Sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu moich danych osobowych”. 

 


