Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów przez
spółki z Grupy EH
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.
Euler Hermes Collections Sp. z o. o.
Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna Sp. k.,
Biuro Informacji Gospodarczej Euler Hermes S.A.
z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 98.
za każdym razem wyłącznie tylko ta z ww. spółek, która będzie realizowała zawartą z Tobą
umowę, przetwarzała Twoje dane w ramach realizacji umowy zawartej z osobą trzecią lub
dokonywała innej, zgodnej z prawem operacji przetwarzania Twoich danych.
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować
w następujący sposób:
- listownie na adres:
[nazwa spółki będącej adresatem]., Inspektor Ochrony Danych, Al. Jerozolimskie 98; 00-807
Warszawa;
- przez e-mail: iodo@eulerhermes.com
- telefonicznie: 22 363 63 63
3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna
przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
 Prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz prowadzić analizy
dotyczące sprzedaży i korzystania z naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia
marketingu, przedstawiania klientom informacji o naszych produktach i usługach oraz
zwiększeniu sprzedaży.
 Zawrzeć z Tobą umowę oferowaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes
S.A i realizować jej warunki. Podstawą prawną jest zawarcie i wykonanie umowy.
 Zawrzeć z Tobą umowę oferowaną przez Euler Hermes Collections Sp. z o.o. i
realizować jej warunki. Podstawą prawną jest zawarcie i wykonanie umowy.
 Zawrzeć z Tobą umowę oferowaną przez Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz,
Maliszewski – Kancelaria Prawna Sp. k. i realizować jej warunki. Podstawą prawną
jest zawarcie i wykonanie umowy.
 Zawrzeć z Tobą umowę oferowaną przez Biuro Informacji Gospodarczej Euler
Hermes S.A. i realizować jej warunki. Podstawą prawną jest zawarcie i wykonanie
umowy.
 Dokonać oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Podstawą prawną jest realizacja
obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.





Wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym prowadzenie
i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem
ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną
przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych
(Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku
dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa
o rachunkowości).
Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń
związanych z umową oraz innych roszczeń . Podstawą prawną przetwarzania danych
jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed
roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami
zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, zaś w przypadku danych
przetwarzanych w związku z dokonywaniem oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w okresie
wykonywania umowy ubezpieczenia w ramach której dokonywaliśmy oceny ryzyka
związanego z regulowaniem Twoich należności, a także przez okres przedawnienia
roszczeń powstałych w ramach realizacji tej umowy, w tym roszczeń regresowych.
Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy
przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających
z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.
5. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
 Spółkom z Grupy Euler Hermes w Polsce, tj.: Euler Hermes Collections sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski –
Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Towarzystwo
Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Biuro Informacji
Gospodarczej Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie.
 Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych, np. dostawcom usług IT,. Takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Jeżeli dane będą przekazywane poza EOG wówczas stosuje się zasady ochrony danych
osobowych określone w Polityce Euler Hermes w Zakresie Standardów Ochrony
Prywatności, której integralną część stanowią Wiążące Reguły Korporacyjne Grupy Allianz.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do
innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest
technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony
danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej oraz na stronie
http://www.eulerhermes.pl/Pages/Cookies.aspx )
Prawo sprzeciwu
Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
Poza tym przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje
dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Aby zgłosić sprzeciw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane
kontaktowe
w
punktach
1
i
2
powyżej
oraz
na
stronie
http://www.eulerhermes.pl/Pages/Cookies.aspx )
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

