Polityka prywatności
§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
1. Korzystając z usług Serwisu, dalej: „Serwis”, zostaniesz poproszony o podanie
niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza. Poprosimy jedynie o te dane,
które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
2. Administratorem Twoich danych osobowych jest, w zależności od celu przetwarzania,
JJD Artur Brzozowski z siedzibą w Gorlicach, ul. Pod Lodownią 14/10, 38-300 Gorlice, NIP
7381044273, REGON 380410048 (dalej: „Administrator”).
3. Na chwilę przekazywania tej informacji Administrator nie powołał inspektora ochrony
danych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie Oferty zgodnie
z Regulaminem korzystania z Serwisu, a następnie, w przypadku Twojego zainteresowania,
zawarcie umowy ubezpieczenia, za pośrednictwem Administratora oraz wykonywanie
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz telefoniczną.
5. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, w celu i zakresie
niezbędnym do:
•
•
•
•
•
•

zebrania danych i informacji na temat potencjalnych klientów,
dokonania kalkulacji i porównywania usług finansowych lub ubezpieczeniowych oraz
przygotowania oferty na wybrane usługi,
zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Administratora,
wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
marketingu własnych produktów lub usług administratora danych;
udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza
kontaktowego.

6. Przed wysłaniem danych z Formularza na stronie Serwisu za pomocą przycisku „Wyślij
zpytanie” Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Polityki Prywatności dostępnej
na stronie https://jjdab.pl/polityka-prywatnosci
§ 2 Prawa osoby, której dane dotyczą
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy,
zawieranej za pośrednictwem Serwisu poprzez akceptację regulaminu serwisu, a po tym
okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz w zakresie celów marketingowych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.

3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji usług w
serwisie (w tym przedstawienia ofert ubezpieczeniowych, nawiązania kontaktu
telefonicznego lub/i nawiązania kontaktu e-mailowego).
5. W każdym czasie Użytkownik ma nieodpłatną możliwość zakończenia korzystania z
usługi świadczonej drogą elektroniczną składając rezygnację przesyłaną elektronicznie na
adres mailowy: kontakt@jjdab.pl
§ 3 Ochrona danych osobowych
1. Administrator zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do
ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w § 1 oraz we własnych celach
marketingowych, z zastrzeżeniem § 4 poniżej.
2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą,
uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich
danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne procedury przechowywania i przetwarzania danych
osobowych Użytkowników mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do
systemów, w których przechowujemy dane osobowe.
§ 4 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów
1. Twoje dane osobowe będą przekazywane w celu wykonania usług, realizowanych za
pośrednictwem serwisu do towarzystw ubezpieczeniowych, oferujących swoje produkty za
pośrednictwem Administratora – celem przedstawienia ofert ubezpieczeniowych oraz
zawarcia umów ubezpieczenia.
§ 5 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. Podstawą prawną przetwarzania danych, uzależniona jest od celu przetwarzania Twoich
danych:
- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia
przez towarzystwo ubezpieczeniowe wówczas administratorem Twoich danych jest
towarzystwo ubezpieczeniowe – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) 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) dalej jako: „RODO” oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu świadczenia przez Administratora usługi
umożliwiającej porównanie ofert i zawarcie umowy ubezpieczenia - podstawą prawną jest art.
6 ust. 1 lit. b) RODO,

- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem
przedstawienia oferty Administratora i podmiotów współpracujących - podstawą prawną jest
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu usług Administratora oraz
podmiotów trzecich - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także
§ 6 Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji telefonicznej
oraz elektronicznej
1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji telefonicznej i/lub
elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody.
2. Możesz w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji
handlowej za pomocą środków komunikacji telefonicznej i/lub elektronicznej. Wystarczy, że
prześlesz nam e-mail z wycofaniem zgód na adres: kontakt@jjdab.pl.
§ 7 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów
Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
§ 8 Polityka „cookies” i wymagania techniczne
1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies”
(„ciasteczka”) obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci
adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
2. Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików „cookies” jest
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia
usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do
indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez
użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz
statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby
administratora.
4. Możesz zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia
przeglądarki, z której korzystasz, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie
z wszystkich funkcji serwisu może okazać się utrudnione.
5. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości
plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie
wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
6. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§ 9 Logi serwera

1.Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w
logach serwera.
2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane
są na serwerze.
3.Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną,
a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem.
§ 10 Postanowienia końcowe
1.Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o wysłanie
pytań i uwag pod adres: kontakt@jjdab.pl
2.Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie.

