
Administratorem Twoich danych osobowych jest Link4 TU S.A. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Postępu 15.  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu likwidacji szkody 

oraz w celach bezpośrednio z tym procesem związanych jak np. rozpatrywanie reklamacji 

czy dochodzenie roszczeń regresowych. O ile zajdzie taka konieczność Twoje dane mogą być 

przetwarzane w celach zapobiegania wypłacaniu nienależnego odszkodowania/świadczenia. 

W Link4 wyznaczony jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować 

przez email daneosobowe@link4.pl, telefonicznie pod numerem (22) 444 44 68 lub pisemnie na 

adres siedziby Link4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, realizacja obowiązków 

nałożonych na Link4 przez przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 11.09.2017 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, UFG i PBUK., a także ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. Dodatkowo Link4 

może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych celów takich 

jak windykacja roszczeń pieniężnych czy badanie satysfakcji. 

Link4 może przekazać Twoje dane osobowe osobom trzecim, którym zleciło realizację czynności 

związanych z przetwarzaniem Twoich danych w określonych powyżej celach. Podmioty takie mogą 

przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie i celu w jakich przetwarza je Link4. Twoje dane 

osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów 

prawa takim jak np. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku, gdy likwidowana przez 

Ciebie szkoda jest objęta umową reasekuracji, Twoje dane mogą zostać udostępnione 

Reasekuratorowi w celu zrealizowania roszczenia wynikającego z reasekurowanej umowy. 

Link4 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest zobowiązane przechowywać dane osobowe 

przez okres przedawnienia wszelkich możliwych roszczeń mogących zostać zgłoszonych w związku 

z zawartą umową ubezpieczenia. Standardowo okres przedawnienia wynosi 3 lata, jednak w 

przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może on wynieść 20 lat. Dodatkowo Link4 

zobowiązane jest przetwarzać Twoje dane do celów księgowych i podatkowych przez okres 

wynikający z odpowiednich przepisów. 

Informujemy, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo żądania 

dostępu do Twoich danych przetwarzanych przez Link4, prawo sprostowania w razie gdyby 

przetwarzane przez Link4 dane były nieprawidłowe, a także prawo do wniesienia do Link4 wniosku 

o przeniesienie danych do innego podmiotu. W określonych przypadkach, gdy Link4 nie będzie miało 

innej przesłanki do przetwarzania danych, przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia Twoich danych 

lub do ograniczenia ich przetwarzania.  

W przypadku zastrzeżeń co do przetwarzania Twoich danych przez Link4, przysługuje Ci prawo 

do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do likwidacji szkody. 



Informujemy, że w celu przeciwdziałania wypłacaniu nienależnych odszkodowań lub świadczeń Twoje 

dane mogą podlegać profilowaniu przez Link4 przy wykorzystaniu dostępnych informacji w tym m.in. 

o poprzednich szkodach. Wskutek profilowania Link4 może podjąć decyzję o zastosowaniu 

dodatkowych mechanizmów sprawdzających w stosunku do Ciebie lub innych osób związanych 

ze szkodą. 

W przypadku zajścia szczególnych okoliczności, możesz zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania 

Twoich danych osobowych w tzw. usprawiedliwionych celach administratora, czyli w celach innych 

niż likwidacja szkody. Link4 uwzględni taki sprzeciw o ile nie będzie on stał w sprzeczności z ważnymi, 

prawnie usprawiedliwionymi podstawami do przetwarzania lub z koniecznością dochodzenia 

lub obrony roszczeń. 


