Informacje dotyczące przetwarzania przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. danych osobowych
osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze
Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (VWSU, administrator).
Dane kontaktowe:
Z VWSU można się skontaktować poprzez adres e-mail: pomocvwsu@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
W VWSU wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
IOD_VWSU@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyliczenia składki ubezpieczeniowej i przesłania Pani/Panu
żądanych informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
Źródła i zakres danych osobowych pozyskiwanych w przypadku zbierania danych nie bezpośrednio od osoby,
której dane dotyczą:
Na potrzeby kalkulacji składek ubezpieczeniowych VWSU korzysta z zewnętrznej bazy danych Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego, skąd pozyskuje informacje o przebiegu ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC/AC.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni, liczony od przekazania
Pani/Panu przez VWSU informacji o składce ubezpieczeniowej.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie VWSU, m.in.
Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce,
dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi typu archiwizacja, niszczenie dokumentów, a także inne
usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i
wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania;
2) prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może
Pani/Pan wycofać kontaktując się poprzez adres e-mail: pomocvwsu@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby
administratora;
3) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od VWSU Pani/Pana danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego –
w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody. Może Pani/Pan przesłać te dane
innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem
ochrony danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
Informacja o wymogu podania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest niezbędne do skalkulowania składki ubezpieczeniowe. Bez podania danych
administrator nie skalkuluje składki ubezpieczeniowej i nie prześle do Pani/Pana kalkulacji.

