
 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych 
(ubezpieczenie w ramach UNIMOT Klub+) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie, ul. 
Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226 (dalej 
UNIMOT), e-mail odo1@unimot.pl 

 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  

• w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 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 (RODO)); 

• w celu objęcia ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i/lub Odpowiedzialności 
Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym (art. 6 ust 1 lit b RODO); 

• dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na UNIMOT na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO); 

• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT polegającego na ewentualnym 
ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f  RODO). 

 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:  

• podmiotom świadczącym na rzecz UNIMOT usługi niezbędne do realizacji umowy i objęcia 
Pana/Pani ubezpieczeniem, w tym TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w 
Warszawie, ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa (KRS 0000171062), Phinance S.A. z siedzibą w 
Poznaniu (61-814), ul. Franciszka Ratajczaka 19 (KRS: 0000312494) oraz podmiotom 
świadczącym usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, usługi prawne,  

• dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, 
programistycznym); 

• podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.  
 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

• trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
UNIMOT. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany 
przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości;  

• do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie 
uzasadnionego interesu UNIMOT. 

 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem 
przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku pod adres 
określony w pkt. 1. 
 
6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  
 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji umowy. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez UNIMOT jest brak możliwości 
zawarcia umowy. 


