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Polityka Prywatności 

§ 1 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi  

Użytkowników Serwisu oraz wykorzystywania plików cookies, a także innych technologii w ramach 

Serwisu. 

Wszelkie definicje zawarte w regulaminie Serwisu mają zastosowanie do niniejszej Polityki 

Prywatności. 

§ 2 

Informacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych 

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest: 

a. Marsh Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 

Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000042336, NIP 526260520. Marsh Services działa 

pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i jest agentem ubezpieczeniowym 

wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych, prowadzonym przez organ 

nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu 

Powstańców Warszawy w zakresie danych wprowadzanych przez Użytkowników w 

związku ze świadczeniem przez Agenta usług drogą elektroniczną; Kontakt z osobą 

odpowiedzialną za przetwarzania danych możliwy jest pod następującym adresem e-

mail: iod@marshservices.com bądź pod numerem telefonu + 48 22 456 42 00. 

b. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. 

Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024812, 

NIP 5850001690 w zakresie zawartych umów ubezpieczenia . Kontakt z Inspektorem 

Danych Osobowych możliwy jest pisemnie na adres ul. Hestii 1 , 81-731 Sopot, za 

pośrednictwem adresu mailowego iod@ergohestia.pl lub poprzez formularz w sekcji 

Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl . 

2. Administratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników. 

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do Serwisu 

zgodnie Regulaminem na podstawie Umowy Generalnej nr TO50/000408/17/A w sprawie 

programu ubezpieczeniowego dla adwokatów zawartej w dniu 5 grudnia 2017 roku pomiędzy 

NRA a Ergo Hestią (podstawa prawna przetwarzania (art. 6 ust. 2  Rozporządzenia UE w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

swobodnym przepływem takich danych (zwanym dalej „RODO”), w celu wykonania 

zawartych umów ubezpieczenia oraz w celu umożliwienia Agentowi świadczenia usług 

związanych z programem drogą elektroniczną oraz w celach  marketingowych pod 

warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Użytkownika zgody  (na podstawie zgody -  art. 6 

ust. 1a i 1b RODO)  

4. Odbiorcami danych osobowych są następujące podmioty: 

a. Ubezpieczyciel,  

b. Naczelna Rada Adwokacka i Izby Adwokackie 

c. agenci ubezpieczeniowi współpracujący z Ubezpieczycielem; 

d. dostawcy usług IT. 
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5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez tak długo, jak jest to konieczne do celów 

przetwarzania, dla których informacje zostały zebrane oraz do wszelkich innych 

dozwolonych, powiązanych celów. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody. 

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do danych 

osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także o prawie do przenoszenia danych osobowych. 

7. Wobec faktu, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się również na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Źródłem Państwa danych osobowych w zakresie ubezpieczenia podstawowego jest Naczelna 

Rada Adwokacka z siedzibą Warszawie ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa. 

10. Administrator – Marsh Services -  nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, w tym 

nie profiluje danych o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2 RODO. 

11. Administrator – Ubezpieczyciel stosuje profilowanie: 

a) w celu ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej 

- decyzje związane z profilowaniem są podejmowane na podstawie danych zebranych w 

procesie zawarcia umowy ubezpieczenia; 

- w przypadku zawarcia umowy na odległość, decyzje będą podejmowane automatycznie 

(bez udziału człowieka) na podstawie danych zebranych w procesie zawarcia umowy 

ubezpieczenia oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego; 

- w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje będą podejmowane 

automatycznie na podstawie danych zebranych podczas zawarcia i wykonania 

poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

- pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody, przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego 

mogą zostać uwzględnione dane uzyskane za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej 

oraz Krajowego Rejestru Długów. 

b) w celu opracowania profilu marketingowego i dopasowania indywidualnej oferty w 

przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Ubezpieczyciela. 

 

§ 3 

Pliki cookies 

 

1. Podmiot świadczący usługę aplikacji używa plików cookies. Są to niewielkie informacje 

tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (PC, tablet, smartfon). 

Takie informacje mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. 

2. Podmiot świadczący usługę aplikacji przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym 

Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach 

statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. 

3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która 

uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W 

takim wypadku, korzystanie z Serwisu Internetowego przez Użytkownika może być 

utrudnione. 
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4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Podmiot 

świadczący usługę aplikacji . 

§ 4 

Logi serwera 

1. Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga przesyłania zapytań do serwera, na którym 

przechowywana jest Strona. 

2. Zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. 

adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie 

operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Są one zapisywane i przechowywane są na 

serwerze. 

3. Dane zapisane w logach serwera nie są przypisywane do konkretnych osób korzystającymi ze 

Strony i nie są wykorzystywane przez podmiot świadczący usługę aplikacji w celu identyfikacji 

Użytkownika. 

4. Logi serwera wraz z ich zawartością nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi 

do administrowania serwerem. 


