
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Szanowni Państwo,  

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) 

pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 

ust. 2 RODO:  

1.3.W momencie zrealizowania  którejś z ofert i podpisania polisy ubezpieczeniowej Administratorem Pana 

Danych będzie  Towarzystwo Ubezpieczeń  gdzie umowa zostanie podpisana. Fakt ten zostanie 

potwierdzony w momencie podpisywania polisy 

2) Kontakt z osobą odpowiedzialną w sprawie Państwa danych osobowych w RENOMA jest możliwy pod 

adresem email renoma@brokerzy.com.pl oraz pod numerem telefonu   22  813 20 07.  

3) Państwa Dane osobowe  będą przechowywane do  czasu w którym Pana firma jest obsługiwana przez 

Biuro Brokerskie „RENOMA”.Po rozwiązaniu Umowy zostaną one usunięte z systemu „RENOMA” w 

przeciągu 7 dni od czasu wygaśnięcia ostatniej polisy zawartej za pośrednictwem RENOMA 

4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Zakłady Ubezpieczeń  do których RENOMA będzie składała  

zapytania ofertowe. 

5) Państwa dane osobowe nie będę przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.  

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych.  

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 

danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.  

9)  Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.  

10)  Jeśli uznają  to Państwo za stosowne prosimy o przekazanie tych informacji  Państwa pracownikom  

posiadającym ubezpieczenia grupowe. 

Pozdrawiam 
Mariusz Walkiewicz 
Biuro Brokerskie „RENOMA”  
Tel. 502 433 027  , 22 813 20 07 

 

1) Administratorem Państwa  danych osobowych (Państwa pracowników  niezbędnych do realizacji 

ubezpieczeń grupowych)  jest: 

1.1 Biuro Brokerskie „RENOMA” Mariusz Walkiewicz  04-087 Warszawa ul. Igańska 24 , telefon 22 813 

20 07 mail : renoma@brokerzy.com.pl  .Zwany dalej (RENOMA). 

1.2.Ponadto Administratorem Pana Danych  w okresie 3 miesięcy ( od daty oferty) będą wszystkie z 

Towarzystw Ubezpieczeniowych  do których Biuro Brokerskie ‘RENOMA” wystosuje zapytania ofertowe. 
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