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INFORMACJA ADMINISTRATORA DOT. RODO
Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 roku (RODO) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, przetwarzania tych
danych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE informujemy:
1. Następujące podmioty (zwane dalej Współadministratorami): „Agencja Florand sp. z o.o.” oraz „Florand – Jerzy
Florczak” - z siedzibą w Warszawie 02-306, przy ul. Niemcewicza 26/U1 - wspólnie będą administratorami
Pani/Pana danych osobowych.
2. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniono zakresy
odpowiedzialności za realizację obowiązków wynikających z RODO. Agencja Florand Sp. z o.o. – jako główny
Administrator - odpowiada za realizację obowiązku informacyjnego, w stosunku do Pani/Pana.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, polegającej
na komunikowaniu się, oferowaniu, opracowywaniu i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, zgodnie z art. 6
ust. RODO, a także w celu spełnienia obowiązków nałożonych na Współadministratorów, przepisami prawa i umów
z Zakładami Ubezpieczeniowymi, w tym obowiązków rachunkowych, podatkowych i archiwizacyjnych.
4. Podanie danych w zakresie: firma reprezentowanego podmiotu, NIP, REGON, adres siedziby (lub imię i nazwisko
w przypadku osób prywatnych) jest wymogiem ustawowym (Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia
11.03.2004 z późniejszą zm. Paragrafu 106e).
5. Podanie pozostałych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, jednak konsekwencją
zaniechania podania niezbędnych do zawarcia ubezpieczenia danych jest brak możliwości opracowania oferty
ubezpieczenia i sprzedaży polisy.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez Współadministratorów:
tj. pracownicy i współpracownicy (OWFCA) Współadministratorów, którzy muszą mieć dostęp do danych
osobowych, aby realizować swoje obowiązki służbowe; zakłady ubezpieczeniowe, z którymi Współadministratorzy
współpracują; a także uprawnione organy państwowe, w tym organy nadzorcze, organy władzy w zakresie ich
uprawnień i inni odbiorcy danych udzielających świadczeń np. poczta, firmy kurierskie, bank, biuro rachunkowe,
z którymi Współadministratorzy na co dzień współpracują.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których te dane
są gromadzone, a po zawarciu polisy przez okres 1 roku - chyba, że dany zakład ubezpieczeniowy, z którym
Współorganizatorzy współpracują, postanowi inaczej.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu do swoich
danych, prawo do żądania ich sprostowania lub prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Pani/Pana
danych, w oparciu o rozporządzenia RODO (Dz. U.UE.L. z 2016.119 s.1).
9. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy rodo@florand.pl lub za pomocą poczty na adres:
O2-306 Warszawa, ul Niemcewicza 26/U1.
10. Współadministratorzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym
ujawnieniem - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Współadministratorzy:
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