Polityka prywatności
LINK4 TU S.A. (dalej LINK4) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000142452,
o numerze NIP 526-26-72-654, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż
jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Wypełnienie formularza
kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu do LINK4.

Dane te będą przetwarzane przez LINK4 w celu zamówienia rozmowy z Konsultantem LINK4 oraz
podjęcia na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z przedstawieniem oferty zawarcia
umowy ubezpieczenia, zawarciem oraz wykonaniem umowy ubezpieczenia, a także w celu
marketingu własnych produktów i usług LINK4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez
LINK4 wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom na rzecz których
udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – o ile taka zgoda została
udzielona.

Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza
zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od LINK4 informacji
handlowych
w
rozumieniu
art.
2
pkt
2
wymienionej
wyżej
ustawy.

LINK4 informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych
osobowych
prawie
dostępu
do
swoich
danych
oraz
ich
poprawiania.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usług
ubezpieczeniowych świadczonych przez LINK4, a konieczność ich podania wynika z przepisów ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz.
1844).

W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
marketingweb@link4.pl.

