
 

  

 

Aktualizacja danych polisowych 
 

Dane polisy 

Dotyczy polisy nr …………………………………………………………………………………. 

Numer rejestracyjny pojazdu  …………………………………………………….. 

 

Dane:  

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………. 

PESEL …………………………………………………………………………………. 

 

 

 Przed zmianą Po zmianie 
  wpisz tylko te dane, które uległy zmianie 

Adres …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 

Telefon …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 
Data  Czytelny podpis 

 

 

 

 



 

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych  
 
Administrator danych osobowych: Beesafe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres:. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 
Warszawa), (dalej jako „Administrator”). 

Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email kontakt@beesafe.pl 
telefonicznie pod numerem 500 96 56 26 lub pisemnie na adres Administratora (tj. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 162, 02-
342 Warszawa) 

Inspektor Ochrony Danych: Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez 
email iod@beesafe.pl lub pisemnie na adres Administratora (tj. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa) 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu i na 
podstawie: 

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania 

przetwarzanie danych osobowych przez Beesafe w celu 
oferowania produktów i usług Towarzystw 
Ubezpieczeniowych z Grupy Vienna Insurance Group 

zgoda na przetwarzanie danych 

podejmowanie decyzji opartych wyłącznie 
o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym 
poprzez profilowanie, we własnych celach 
marketingowych oraz w celu przedstawienia 
odpowiedniej oferty 

zgoda na przetwarzanie danych 

przekazanie informacji handlowo - marketingowych w 
formie wiadomości elektronicznych lub poprzez 
połączenie głosowe 

zgoda na przetwarzanie danych 

własne cele marketingowe Administratora, w tym cele 
analityczne i poprzez profilowanie 

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. Prawnie 
uzasadnionym interesem Administratora jest marketing 
własnych produktów i usług Administratora oraz 
przetwarzanie danych w celach analitycznych. 

 

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgód 
wyrażonych Beesafe Sp. z o.o. lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z 
przepisów prawa. 
Administrator, przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych, w tym celów 
analitycznych i poprzez profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. 

Odbiorcy danych: Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom 
świadczącym usługi personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim 
Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 
przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może 
Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować 
się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony 
Danych wskazano powyżej. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych. 


