Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie LINK4 TU S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu
15 (dalej "LINK4"). W LINK4 wyznaczony jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktować przez email daneosobowe@link4.pl lub pisemnie na adres siedziby LINK4. Może się Pani/Pan
z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
W jakim celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
LINK4 będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu obsługi dokonanego zgłoszenia do Rzecznika Klienta LINK4
w postaci rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub dalszego kontaktu w sprawie. LINK4
będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych przekazanych w formularzu na stronie
internetowej lub podczas kontaktu z Rzecznikiem Klienta LINK4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
ale niezbędne do realizacji powyższego celu. Ponadto dane te mogą zostać wykorzystane w celu dochodzenia
lub obrony roszczeń. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez LINK4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Komu możemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe
LINK4 TU S.A. nie przekazuje innym podmiotom danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest do tego
upoważnione lub zobligowane przepisami prawa. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, którym
zleciliśmy realizację czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Mogą one przetwarzać te dane
jedynie w zakresie i celu, w jakim my je przetwarzamy.
Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do ustania celów w jakich są przetwarzane lub do upływu okresów
przedawnienia wszelkich roszczeń m. in. związanych z umową ubezpieczenia czy zaistniałą szkodą.
Jakie prawa Pani/Panu przysługują
Może Pani/Pan:


żądać dostępu do swoich danych, które przetwarzamy,



sprostować swoje dane, gdyby były nieprawidłowe,



złożyć w LINK4 wniosek o przeniesienie danych do innego podmiotu,



żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania – w określonych przypadkach, gdy
nie będziemy mieli innej przesłanki do przetwarzania danych.

Jeśli ma Pani/Pan zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe – może Pan/Pani złożyć skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych
osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z wyznaczonym w LINK4 inspektorem ochrony danych
osobowych w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących przetwarzania danych.
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli zajdą szczególne okoliczności, może Pan/Pani zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania danych
osobowych w tzw. usprawiedliwionych celach administratora. 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.

