Klauzule informacyjne RODO.
Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Niniejsza klauzula informacyjna jest kierowana do osób korzystających z możliwości przeglądania Strony Internetowej www.dus.net.pl oraz kontaktu za
pomocą czatu.
Dom Ubezpieczeniowy Spectrum Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Kwiatka 15/1, NIP: 774-323-56-49, zarejestrowany pod Numerem KRS: 0000686973 w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jest
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie związanym z wprowadzeniem tych danych przy przeglądaniu Strony Internetowej i wykorzystaniu
czatu udostępnionego na tej stronie.
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Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Ubezpieczeniowym Spectrum Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail:
dane.osobowe@dus.net.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zapytania i kontaktu w wykorzystaniem czatu udostępnionego na Stroni e
Internetowej podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w uzasadnionych przypadkach mogą być podmioty obsługujące zewnętrzne świadczące usługi na rzecz
Administratora (operator poczty elektronicznej, podmiot udostępniający serwery).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia obsługi kontaktu za pośrednictwem czatu, nie dłużej jednak niż przez
6 miesięcy od ostatniego kontaktu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane do czasu jej wycofania.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania (o ile nie uniemożliwi to realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy
skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji celu przetwarzania danych w tym w szczególności obsługi
komunikacji z wykorzystaniem czatu. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

