
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych  
My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 
Generali Finance Sp. z o.o. oraz Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibami 
przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, jesteśmy administratorami Twoich danych osobowych. 
Możesz się z nami skontaktować:  

1. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa;  
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;  
3. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.  

2. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich 
sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.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:  

1. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w związku ze stosowaniem monitoringu 
wizyjnego (w zakresie utrwalonego wizerunku), prowadzeniem ewidencji wejść i wyjść oraz 
kontrolą wstępu do pomieszczeń i na teren przez nas zarządzany (w tym wydania kart 
dostępu), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

2. korzystania z sieci WiFi udostępnianej osobom odwiedzającym naszą siedzibę (podstawa z 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed różnego rodzaju roszczeniami i 
twierdzeniami w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 
1 lit. f RODO).  

4. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych  
Przysługują Ci następujące uprawnienia:  

1. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
2. prawo sprostowania Twoich danych;  
3. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;  
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz 

prawnie uzasadniony interes;  
5. prawo przenoszenia danych;  
6. 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  

1. Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom, np. dostawcom usług IT;  
2. Twoje dane osobowe przekazujemy także 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:  

1. gdy podstawą przetwarzania jest umowa - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu 
umowy;  



2. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający 
realizację tego interesu (w przypadku nagrań z monitoringu okres ten wynosi co do zasady 
trzy miesiące) lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.  

7. Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe  
1. W celu umożliwienia wstępu na teren przez nas zarządzany (w tym objęty monitoringiem) 

podanie danych osobowych jest przez nas wymagane.  
2. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z sieci WiFi udostępnianej osobom 

odwiedzającym naszą siedzibę jest wymagane w celu zalogowania. Niepodanie danych 
uniemożliwi korzystanie z sieci WiFi.  

8. Do jakich państw przekazujemy Twoje dane  
1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących 

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi partnerzy 
(np. dostawcy usług IT).  

2. Twoje dane osobowe przekazujemy również naszym partnerom spoza EOG z którymi 
współpracujemy, jednak tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych 
zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie 
zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, 
wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, 
w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, a w razie 
przekazywania danych do USA współpraca z podmiotami uczestniczącymi w programie 
Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. 
Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać 
kontaktując się z nami.  
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Generali Finance Sp. z o.o. oraz Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibami 
przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, jesteśmy administratorami Twoich danych osobowych. 
Możesz się z nami skontaktować:  

1. listownie, wysyłając pismo na adres naszej siedziby: ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa;  
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl;  
3. telefonicznie, pod numerem: 913 913 913.  

2. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich 
sprawach dotyczących ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@generali.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:  

1. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w związku ze stosowaniem monitoringu 
wizyjnego (w zakresie utrwalonego wizerunku), prowadzeniem ewidencji wejść i wyjść oraz 
kontrolą wstępu do pomieszczeń i na teren przez nas zarządzany (w tym wydania kart 
dostępu), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

2. korzystania z sieci WiFi udostępnianej osobom odwiedzającym naszą siedzibę (podstawa z 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed różnego rodzaju roszczeniami i 
twierdzeniami w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 
1 lit. f RODO).  

4. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych  
Przysługują Ci następujące uprawnienia:  

1. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
2. prawo sprostowania Twoich danych;  
3. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;  
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz 

prawnie uzasadniony interes;  
5. prawo przenoszenia danych;  
6. 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  

1. Twoje dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom, np. dostawcom usług IT;  
2. Twoje dane osobowe przekazujemy także 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:  

1. gdy podstawą przetwarzania jest umowa - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu 
umowy;  



2. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes - przez okres umożliwiający 
realizację tego interesu (w przypadku nagrań z monitoringu okres ten wynosi co do zasady 
trzy miesiące) lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.  

7. Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe  
1. W celu umożliwienia wstępu na teren przez nas zarządzany (w tym objęty monitoringiem) 

podanie danych osobowych jest przez nas wymagane.  
2. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z sieci WiFi udostępnianej osobom 

odwiedzającym naszą siedzibę jest wymagane w celu zalogowania. Niepodanie danych 
uniemożliwi korzystanie z sieci WiFi.  

8. Do jakich państw przekazujemy Twoje dane  
1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w Polsce lub w innych państwach tworzących 

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których swoje siedziby posiadają nasi partnerzy 
(np. dostawcy usług IT).  

2. Twoje dane osobowe przekazujemy również naszym partnerom spoza EOG z którymi 
współpracujemy, jednak tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne, a odbiorcy Twoich danych 
zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W tym celu stosujemy odpowiednie 
zabezpieczenia takie jak: standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, 
wiążące reguły korporacyjne, współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane w państwach, 
w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, a w razie 
przekazywania danych do USA współpraca z podmiotami uczestniczącymi w programie 
Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. 
Przysługuje Ci prawo uzyskania kopii tych zabezpieczeń, z którego możesz skorzystać 
kontaktując się z nami.  

 


