
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU
 DANYCH OSOBOWYCH

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych 
My, Daytona Motors sp. Z o.o. jesteśmy administratorem Twoich 
danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować: 
A. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Średnia 

5, 05-822 Milanówek; 
B. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: 

biuro@daytonaubezpieczenia.pl; 
C. telefonicznie, pod numerem: 511 189 116. 

2. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się 
skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych 
o s o b o w y c h w y s y ł a j ą c e - m a i l n a a d r e s : 
iod@daytonaubezpieczenia.pl lub listownie, wysyłając pismo na 
adres naszej siedziby.

3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 
A. podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania 

oferty), zawarcia oraz wykonania umowy ubezpieczenia lub 
umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej (podstawa z 
art. 6 ust 1 lit. b RODO);

B. oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku 
wyn ika jącego z p rzep isów us tawy o dz ia ła lnośc i 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c 
RODO);

C. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu 
reklamacji przez podmioty rynku finansowego (podstawa z art. 6 
ust 1 lit. c RODO);  

D. badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego 
prawnie uzasadnionego interesu polegającego na określaniu 
jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych 
klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO); 

E. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami będącym real izacją naszego prawnie 
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub 
z art. 9 ust. 2 lit. f RODO); 

F. oferowania produktów i usług (marketing bezpośredni) co 
stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu 
polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. 
Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i 
usługach Daytona Motors oraz jej dostosowanie do tego co 
uznamy za odpowiadające Twoim potrzebom i indywidualnym 
uwarunkowaniom, w oparciu o Twój profil (podstawa z art. 6 ust. 
1 lit. f RODO). 

4. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich 
danych 
Przysługują Ci następujące uprawnienia: 
A. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną 

przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie 
przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 

B. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
C. prawo sprostowania Twoich danych; 
D. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 
E. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes; 
F. prawo przenoszenia danych; 

G. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest 
nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

5. Komu przekazujemy Twoje dane 
A. Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom 

(podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym, 
podmiotowi prowadzącemu rejestr cz łonków, firmom 
prawniczym, księgowym, czy firmom ubezpieczeniowym z 
którymi współpracujemy. 

B. Twoje dane osobowe przekazujemy uprawnionym do tego 
organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

6. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane 

Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych 
osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które 
stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy 
przechowywać: 
A. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - do momentu 

wycofania zgody;
B. gdy podstawą przetwarzania jest umowa - do momentu 

przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (maksymalny termin 
przedawnienia wynosi 20 lat);

C. gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia działań przed 
zawarciem umowy (np. przygotowania oferty lub kalkulacji), ale 
nie zawarliśmy umowy - maksymalnie przez 3 miesiące;

D. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek 
prawny - przez okres wynikający z przepisów regulujących 
obowiązek przetwarzania przez nas danych;

E. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - 
przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do 
momentu zg łoszenia skutecznego sprzeciwu wobec 
przetwarzania;

F. w razie przetwarzania danych w celach statystycznych 
z w i ą z a n y c h z u s t a l a n i e m w y s o k o ś c i s k ł a d e k 
ubezpieczeniowych, składek reasekuracyjnych, rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości - przez 
12 lat od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia. 

7. Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe 
A. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest 

niezbędne w celu dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego 
oraz zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Bez 
podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy 
ubezpieczenia.

B. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest 
dobrowolne. 
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