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1 Wprowadzenie 

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Lloyd’s Insurance Company S.A. (LIC), jako 
administrator danych osobowych, gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i przechowuje Państwa dane 
osobowe. LIC zobowiązuje się do zapewnienia, że wszelkie otrzymywane przez spółkę dane osobowe są 
chronione i obsługiwane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 
 
Niniejsza polityka prywatności informuje również o Państwa prawach w odniesieniu do Państwa danych 
osobowych. 

 
 

2 Kim jesteśmy 

LIC, administrator danych osobowych, jest firmą ubezpieczeniową autoryzowaną i regulowaną przez 
Narodowy Bank Belgii (NBB) oraz Financial Services and Markets Authority (FSMA). Jej siedziba 
znajduje się pod adresem Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower, 14. piętro, 1050 Ixelles, Belgia. 
Numer firmy/VAT to BE 0682.594.839, RPR/RPM Bruksela. LIC jest spółką zależną należącą w całości 
do Society of Lloyd’s, 1 Lime Street, Londyn, EC3M 3HA, Wielka Brytania (Society of Lloyd’s). 
 
Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich działań LIC, w tym jej oddziałów w Unii Europejskiej 
(UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz w Wielkiej Brytanii. 

 
 

3 W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe 

3.1 Ubezpieczeni, poszkodowani oraz beneficjenci 
Dane osobowe ubezpieczonych, poszkodowanych i beneficjentów są gromadzone od agencji 
zarządzających, brokerów Lloyd’s, ubezpieczonych, brokerów, agentów (coverholderów) i delegowanych 
administratorów roszczeń (DCA). Są to osoby trzecie, które są zewnętrznymi dostawcami usług dla LIC 
lub które zajmują się roszczeniami i/lub skargami w naszym imieniu. Dane osobowe są gromadzone za 
pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług przetwarzania danych. 

 
3.2 Osoby składające reklamacje i ich pełnomocnicy 

Dane osobowe są pozyskiwane od osób składających reklamacje, które informują nas, że chcą złożyć 
skargę dotyczącą wystawionej przez nas polisy. W celu rozpatrzenia reklamacji możemy również uzyskać 
dane od agentów zarządzających Lloyd’s (Lloyd’s managing agents), brokerów Lloyd’s, agentów 
(coverholderów) i DCA. 

 
3.3 Zapytania ogólne 

Dane osobowe są pozyskiwane od osób, które kontaktują się z nami w sprawie ogólnego zapytania. 

 
3.4 Osoby odwiedzające biura 

Dane osobowe są pozyskiwane od osób, które składają w naszych biurach wszelkiego rodzaju wizyty. 

 
3.5 Agencje zarządzające, brokerzy Lloyd’s, agenci (coverholderzy) Lloyd’s, delegowani 

administratorzy roszczeń (DCAs) 
Dane osobowe osób zatrudnionych przez agencje zarządzające, brokerów Lloyd’s, agentów 

(coverholderów) Lloyd’s oraz delegowanych administratorów roszczeń (DCA) są pozyskiwane od tych 

osób, podmiotów je zatrudniających lub Society of Lloyd’s. 

 
3.6 Inni uczestnicy rynku ubezpieczeniowego 

Dane osobowe osób pracujących dla innych uczestników rynku ubezpieczeniowego są zbierane od tych 
osób. 
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4 Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy 

4.1 Ubezpieczeni, poszkodowani i beneficjenci 
Przetwarzamy dane dotyczące: Państwa tożsamości i dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL); dane polisy (np. kopia polisy, numer polisy, 
okres ubezpieczenia, składka, zakres ubezpieczenia); szczegóły roszczenia (np. data szkody, 
okoliczności zdarzenia powodującego szkodę, szacunkowa lub zapłacona kwota świadczenia). 
Przetwarzamy również wrażliwe („specjalnej kategorii”) dane osobowe, takie jak dane medyczne lub 
zdrowotne, w zależności od charakteru i rodzaju polisy lub roszczenia. 

 
4.2 Osoby składające reklamacje i ich pełnomocnicy 

Przetwarzamy dane dotyczące: Państwa tożsamości i dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu); Państwa dane reklamacyjne (np. okoliczności złożenia 
reklamacji oraz preferowany sposób załatwienia sprawy). Przetwarzamy również dane osobowe 
specjalnej kategorii, takie jak dane medyczne lub zdrowotne, w zależności od charakteru Państwa 
reklamacji. Podanie tych danych osobowych przez składających reklamację nie jest obowiązkiem 
umownym/ustawowym. Jeśli nie podacie Państwo tych danych, nie będziemy mogli rozpatrzyć Państwa 
reklamacji. 

 
4.3 Zapytania ogólne 

Przetwarzamy dane dotyczące Państwa tożsamości i dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail, 
numer telefonu) wraz z nazwą Państwa firmy i wszelkimi dodatkowymi danymi osobowymi wymaganymi 
do udzielenia Państwu pomocy. Podanie tych danych osobowych nie jest obowiązkiem 
umownym/ustawowym. Jeśli nie podacie Państwo tych danych, nie będziemy mogli odpowiedzieć na 
Państwa zapytanie. 

 
4.4 Osoby odwiedzające biura 

Przetwarzamy dane dotyczące Państwa tożsamości i dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail) 
wraz z nazwą Państwa firmy oraz, w stosownych przypadkach, danymi pojazdu, w tym numerem 
rejestracyjnym, gdy odwiedzacie Państwo którekolwiek z biur LIC. Podanie tych danych osobowych nie 
jest obowiązkiem umownym/ustawowym. Jeśli nie podacie Państwo tych danych, nie będziemy mogli 
umożliwić Państwu dostępu do naszych biur. 

 
4.5 Agencje zarządzające, brokerzy Lloyd’s, agenci (coverholderzy) Lloyd’s, delegowani 

administratorzy roszczeń (DCAs) 
Przetwarzamy dane osobowe pracowników agencji zarządzających Lloyd’s, brokerów Lloyd’s, agentów 

(coverholderów), DCA, np. imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, 

adres e-mail, numer telefonu. Podanie tych danych osobowych jest obowiązkiem umownym w związku z 

wykonywaniem umów, które LIC zawarła z takimi firmami (patrz punkt 5). Jeśli nie podacie Państwo tych 

danych, możemy nie być w stanie współpracować z takimi firmami. 

 

4.6 Inni uczestnicy rynku ubezpieczeniowego 
Przetwarzamy dane osobowe osób, które pracują dla innych uczestników rynku ubezpieczeniowego, np. 

imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, adres e-mail, numer telefonu. 

W odniesieniu do imprez okolicznościowych przetwarzamy również informacje dotyczące wymagań 

żywieniowych. Podanie tych danych osobowych nie jest obowiązkiem umownym/ustawowym. Jeśli nie 

podacie Państwo tych danych w związku z wydarzeniem organizowanym przez LIC, nie będziecie mogli 

uczestniczyć w wydarzeniu. 
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5 Dlaczego gromadzimy dane osobowe i podstawa prawna ich 
przetwarzania 

5.1 Podstawa prawna 
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, LIC może gromadzić, przetwarzać lub udostępniać 
Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy ma do tego podstawę prawną. Obowiązujące podstawy prawne 
to: 

• Po udzieleniu nam wyraźnej zgody. Główne sytuacje, w których poprosimy Państwa o zgodę, to: 

o Kiedy musimy gromadzić lub wykorzystywać dane osobowe, które należą do specjalnej 
kategorii zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Obejmuje to dane dotyczące 
pochodzenia rasowego lub etnicznego, orientacji seksualnej, przekonań religijnych, 
przynależności do związków zawodowych oraz dane dotyczące zdrowia. 

o Kiedy proponujemy przesłanie informacji o naszych działaniach marketingowych. 

• Aby wypełnić nasze zobowiązania umowne i prawne wynikające z umowy, w której jesteście 

Państwo ubezpieczającymi lub osobami ubezpieczonymi na podstawie umowy ubezpieczenia 

grupowego. 

• W celu wypełniania zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, które mamy. Na przykład, aby 

przechowywać dane przez minimalny okres. 

• Kiedy jest to w naszym uzasadnionym interesie. Uzasadniony interes występuje wtedy, gdy mamy 

własny biznesowy lub handlowy powód do wykorzystania Państwa danych osobowych, ale ten 

powód nie może bezzasadnie naruszać Państwa praw i interesów (prywatności). Na przykład, 

przetwarzając Państwa dane osobowe, opieramy się na naszych uzasadnionych interesach w celu 

zbadania i zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom finansowym. Mamy również 

uzasadniony interes w prawidłowej organizacji i zarządzaniu naszą działalnością oraz w ochronie 

naszych pomieszczeń i pracowników.  

 
5.2 Ubezpieczeni, poszkodowani i beneficjenci 

Będziemy przetwarzać dane dotyczące Państwa polisy i roszczeń, ponieważ jest to niezbędne do 

zarządzania naszą własną działalnością gospodarczą, np. tworzenia własnych danych zarządczych, 

prowadzenia dokumentacji księgowej i finansowej, analizy wyników finansowych. Podstawy prawne 

tego przetwarzania to: 

• gdy niezbędne jest wypełnienie naszych zobowiązań umownych i ustawowych wynikających z 

umowy; 

• gdy mamy uzasadniony interes w zarządzaniu wynikami naszej działalności w oparciu o dane 

zagregowane; oraz, 

• gdy mamy obowiązki regulacyjne w zakresie prowadzenia odpowiednich i dokładnych rejestrów 

naszej działalności biznesowej. 

 
5.3 Osoby składające reklamacje i ich pełnomocnicy 

Przetwarzamy dane dotyczące Państwa reklamacji, ponieważ jest to niezbędne do jej skutecznego 

rozpatrzenia i zapewnienia, że wszystkie reklamacje są rozpatrywane sprawnie i uczciwie. Podstawą 

prawną takiego przetwarzania jest (i) fakt, że mamy uzasadniony interes biznesowy w rozpatrywaniu 

reklamacji lub (ii) posiadamy obowiązki regulacyjne w zakresie rozpatrywania reklamacji. 

 
5.4 Zapytania ogólne 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie i zidentyfikować 

naszą historię komunikacji, jeśli chcielibyście się Państwo z nami ponownie skontaktować. Podstawą 
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prawną takiego przetwarzania jest to, że albo wyrazili Państwo zgodę, albo mamy uzasadniony interes 

w udzieleniu Państwu odpowiednich informacji lub wskazówek związanych z Państwa zapytaniem oraz 

w zapewnieniu zainteresowanym sprawnej obsługi. 

 
5.5 Osoby odwiedzające biura 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, dane pracodawcy i pojazdu w celu fizycznej kontroli dostępu 

do naszych biur, w celu weryfikacji tożsamości oraz w celach BHP. Podstawą prawną tego 

przetwarzania jest to, że mamy uzasadniony interes w ograniczeniu dostępu do naszych pomieszczeń 

oraz w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa naszej własności, aktywów, gości i pracowników. 

 
5.6 Agencje zarządzające, brokerzy Lloyd’s, agenci (coverholderzy) Lloyd’s, delegowani 

administratorzy roszczeń (DCAs) 
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, abyśmy mogli zapewnić Państwu: 

• Komunikację biznesową odnoszącą się do działań, które Państwa firma wykonuje w imieniu LIC 

lub działalności, którą Państwa firma nam powierza. Podstawą prawną tego przetwarzania jest to, 

że przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy między LIC a Państwa firmą; 

• Komunikaty regulacyjne dotyczące obowiązków regulacyjnych i w zakresie zgodności 

(compliance), które mają zastosowanie do działalności ubezpieczeniowej (reasekuracyjnej) w 

imieniu LIC. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest to, że mamy prawny obowiązek 

zapewnienia, że cała nasza działalność ubezpieczeniowa (reasekuracyjna) i dystrybucyjna jest 

prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami; 

• Komunikaty marketingowe dotyczące naszych działań marketingowych. Podstawą 

prawną tego przetwarzania jest Państwa zgoda; oraz, 

• Komunikaty dotyczące imprez okolicznościowych organizowanych przez LIC, na które przyjęli 

Państwo zaproszenie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wsparcia komunikacji 

i zarządzania wydarzeniem. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Państwa zgoda. 

 
5.7 Inni uczestnicy rynku ubezpieczeniowego 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, abyśmy mogli zapewnić Państwu: 

• Komunikaty marketingowe dotyczące naszych działań marketingowych. Podstawą prawną tego 

przetwarzania jest Państwa zgoda; oraz, 

• Komunikaty dotyczące imprez okolicznościowych organizowanych przez LIC, na które przyjęli 

Państwo zaproszenie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wsparcia komunikacji i 

zarządzania wydarzeniem. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Państwa zgoda. 

  



Polityka Prywatności: Lloyd’s Insurance Company S.A. 

 

5 / 8 

 

 

Classification: Unclassified 

 

6 Komu udostępniamy Państwa dane osobowe 

6.1 Ustalenia ogólne 
W przypadku naszej ogólnej działalności jako firmy ubezpieczeniowej, aby zapewnić sprawność 

administracyjną, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane wewnętrznie Society of Lloyd’s lub 

innym spółkom zależnym od Society of Lloyd’s. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe 

sądom, organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli jest to konieczne do zapobiegania 

przestępstwom lub ich wykrywania oraz w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych w 

tym zakresie. W niektórych przypadkach, jak opisano poniżej, Państwa dane osobowe będą również 

udostępniane innym organizacjom zewnętrznym. Od wszystkich naszych zewnętrznych dostawców 

usług wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa wszystkich powierzonych im danych 

osobowych. 

Nigdy nie sprzedamy ani nie wypożyczymy Państwa danych osobowych żadnej 

organizacji zewnętrznej do jakichkolwiek celów marketingowych. 

 
6.2 Ubezpieczeni, poszkodowani i beneficjenci 

Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe naszym zewnętrznym dostawcom usług, takim jak 

organizacje przetwarzające dane biznesowe, dostawcy IT, aktuariusze, prawnicy, konsultanci biznesowi, 

doradcy podatkowi, audytorzy i reasekuratorzy. Ta czynność przetwarzania jest uzasadniona naszym 

prawnym interesem, ponieważ jest niezbędna do zarządzania i ciągłości naszej działalności biznesowej. 

Dane osobowe będą również wykorzystywane do wypełniania naszych obowiązków sprawozdawczych 

wobec organów regulacyjnych, organów podatkowych lub organów ochrony danych w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych lub regulacyjnych w tym zakresie. Ponadto udostępnimy Państwa dane agencji 

zarządzającej Lloyd’s, brokerowi Lloyd’s, agentowi (coverholderowi) lub DCA, który zajmuje się Państwa 

polisą lub roszczeniem w naszym imieniu. Ta czynność przetwarzania jest niezbędna do wykonania 

umowy między nami a ubezpieczającym. 

 
6.3 Osoby składające reklamacje i ich pełnomocnicy 

Wykorzystamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia naszych obowiązków sprawozdawczych 

wobec organów regulacyjnych, rzeczników praw obywatelskich i innych zewnętrznych instytucji 

powołanych do rozwiązywania sporów w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub regulacyjnych w 

tym zakresie. Ponadto udostępnimy Państwa dane agencji zarządzającej Lloyd’s, brokerowi Lloyd’s, 

agentowi (coverholderowi) lub DCA, który jest zaangażowany w rozpatrzenie Państwa skargi. Podstawą 

prawną tego przetwarzania jest fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy. 

 
6.4 Zapytania ogólne 

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym. 

 
6.5 Osoby odwiedzające biura 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcom usług zarządzania 

budynkami w naszej siedzibie. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest fakt, iż mamy uzasadniony 

interes w ograniczeniu dostępu do naszych pomieszczeń oraz w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa 
naszej własności, aktywów, gości i pracowników. 

 
6.6 Agencje zarządzające, brokerzy Lloyd’s, agenci (coverholderzy) Lloyd’s, delegowani 

administratorzy roszczeń (DCAs) 
Informacje o Państwa działalności gospodarczej, które mogą zawierać przypadkowe dane osobowe, 

takie jak dane kontaktowe, mogą być udostępniane ubezpieczonym i innym osobom w trakcie 

prowadzenia przez LIC działalności ubezpieczeniowej. Ponadto dane osobowe mogą być 

udostępniane regulatorom w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub regulacyjnych w tym 

zakresie. 
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6.7 Inni uczestnicy rynku ubezpieczeniowego 

Państwa dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym dostawcom usług, którzy wspierają naszą 

organizację imprezy okolicznościowej, takim jak dostawcy oprogramowania IT, organizatorzy wydarzeń 

i sponsorzy. Podstawą prawną tego przetwarzania jest fakt, iż przetwarzanie to jest niezbędne do 

wykonania naszej umowy z osobą trzecią. 

 

 

7 Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe 

LIC będzie przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to zasadnie konieczne do realizacji 

odpowiednich celów, dla których je zgromadziliśmy, zgodnie z niniejszą informacją o prywatności i w 

celu przestrzegania obowiązującego prawa. 

Okres przechowywania będzie przede wszystkim określony przez odpowiednie zobowiązania prawne i 

regulacyjne lub czas trwania naszej relacji biznesowej z Państwem, Państwa pracodawcą lub inną 

powiązaną stroną. 

Prowadzimy Harmonogram Przechowywania Danych, który zawiera okresy, w których możemy 

przechowywać dane osobowe, które zostały zebrane i przetworzone w różnych celach. 

W bezpieczny sposób usuniemy Państwa dane osobowe, jeśli podstawa prawna mająca zastosowanie 

do przetwarzania nie będzie miała już zastosowania do Państwa danych osobowych. Na przykład, nasz 

uzasadniony interes w przechowywaniu Państwa danych osobowych przestał istnieć lub Państwa zgoda 

straciła ważność. W wyjątkowych okolicznościach możemy przechowywać Państwa dane osobowe 

przez dłuższy czas, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że istnieje perspektywa postępowania 

sądowego w związku z roszczeniem lub reklamacją albo istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, 

która jest zgodna z pierwotną podstawą prawną przetwarzania, która uzasadnia to, że dane będą 

potrzebne w przyszłości. 

Dalsze informacje dotyczące okresu, przez jaki przechowujemy Państwa dane osobowe, można uzyskać 

od inspektora ochrony danych LIC, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji 10 poniżej. 

 
 

8 Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską 

W niektórych przypadkach możemy udostępnić Państwa dane osobowe organizacjom spoza Unii 

Europejskiej (UE), np. Society of Lloyd’s lub agencji zarządzającej Lloyd’s. Możemy również udostępnić 

Państwa dane osobowe organizacjom, które mogą znajdować się w UE lub poza nią, np. innym spółkom 

zależnym od Society of Lloyd’s, brokerowi Lloyd’s, agentowi (coverholderowi), DCA lub usługodawcy 

zewnętrznemu. Ponadto możemy być zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych 

organowi regulacyjnemu, podatkowemu, organowi ochrony danych osobowych, sądowi lub organowi 

ścigania poza UE w odpowiedzi na ich żądanie. Podstawy prawne tych czynności przetwarzania są 

określone w punkcie 6.1 powyżej. 

Zawsze będziemy podejmować kroki w celu zapewnienia, że każdy transfer danych osobowych do 

państwa spoza UE jest starannie zarządzany w celu ochrony Państwa praw do ochrony danych: 

• Przekażemy Państwa dane osobowe wyłącznie do państw, które są uznawane za zapewniające 

odpowiedni poziom ochrony prawnej lub w których możemy być pewni, że istnieją alternatywne 

rozwiązania w celu ochrony Państwa prawa do prywatności. 

• Przekazanie danych Society of Lloyd’s lub innej spółce zależnej od Society of Lloyd’s będzie objęte 

standardowymi klauzulami umownymi przyjętymi przez Komisję Europejską, które zapewniają 

szczególne zabezpieczenia umowne mające na celu zapewnienie, że Państwa dane osobowe 

otrzymają odpowiedni i spójny poziom ochrony. 
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• Przekazanie danych agencjom zarządzającym Lloyd’s, brokerom Lloyd’s, agentom 

(coverholderom), DCA lub zewnętrznym dostawcom usług będzie zawsze chronione 

zobowiązaniami umownymi oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowymi gwarancjami. 

• Tam, gdzie jesteśmy zobowiązani do ujawnienia danych osobowych, wszelkie wnioski, które 

otrzymujemy od organów regulacyjnych, organów podatkowych, organów ochrony danych, sądów 

lub organów ścigania, będą dokładnie sprawdzane przed ujawnieniem jakichkolwiek danych 

osobowych. 

 

Dalsze informacje dotyczące zabezpieczeń obowiązujących w przypadku transferów poza UE można 

uzyskać, pisząc do inspektora ochrony danych LIC, którego dane kontaktowe znajdują się w sekcji 10 

poniżej. 

 
 

9 Państwa prawa 

Jako osoby fizyczne macie Państwo określone prawa, z których możecie skorzystać w związku z 

danymi osobowymi, które posiadamy na Państwa temat. W przypadku egzekwowania przysługujących 

Państwu praw, możemy poprosić Państwa o przedłożenie dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Staramy się jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa wniosek, zazwyczaj przygotujemy odpowiedzieć 

w ciągu jednego (1) miesiąca od daty otrzymania wniosku. Jeśli nie będziemy mogli odpowiedzieć na 

Państwa wniosek w ciągu jednego (1) miesiąca, w każdym przypadku otrzymacie Państwo 

potwierdzenie wpływu wniosku w ciągu jednego (1) miesiąca. 

Macie Państwo następujące prawa. Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń wynikających z przepisów 

o ochronie danych, możecie Państwo egzekwować prawa w odniesieniu do swoich danych 

osobowych przetwarzanych przez LIC: 

• Państwa prawo dostępu – macie Państwo prawo zapytać nas, czy przetwarzamy Państwa dane 

osobowe i możecie poprosić nas o kopie Państwa danych osobowych. 

• Państwa prawo do sprostowania — macie Państwo prawo poprosić nas o sprostowanie danych 

osobowych, które Państwa zdaniem są niepoprawne. Macie Państwo również prawo poprosić nas 

o uzupełnienie danych, które Państwa zdaniem są niekompletne. 

• Państwa prawo do usunięcia — w pewnych okolicznościach macie Państwo prawo poprosić nas o 

usunięcie Państwa danych osobowych. 

• Państwa prawo do ograniczenia przetwarzania – macie Państwo prawo poprosić nas o 

ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. 

• Państwa prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – macie Państwo prawo sprzeciwić się 

przetwarzaniu Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. 

• Państwa prawo do przenoszenia danych – macie Państwo prawo zażądać, abyśmy w pewnych 

okolicznościach przekazali dane osobowe, które nam przekazaliście, innej organizacji lub Państwu. 

• Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, macie prawo do 

wycofania tej zgody. 

• Państwa prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym indywidualnym 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. LIC tego nie robi. 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych pozwala na ograniczenie niektórych praw w określonych 
okolicznościach. 
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10 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych LIC 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych lub chęci skorzystania ze swoich praw 

wymienionych w punkcie 9 powyżej, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych LIC, korzystając 

z poniższych danych kontaktowych: 

 

 
Data Protection Officer  

Lloyd's Insurance Company 
Place du Champ de Mars 5,  
1050 Bruxelles, Belgium 
LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com 
 
Lloyd’s Insurance Company S.A. (UK Branch) 
1 Lime Street, London,  
EC3M 3HA, United Kingdom 
LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com 

 
 

11 Składanie skargi do właściwego organu ochrony danych 
osobowych 

Jeśli nie jesteście Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane 

osobowe, możecie złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. 

Organem nadzorczym nadzorującym LIC jest belgijski Urząd Ochrony Danych (Autorité de protection 

des données / Gegevensbeschermingsautoriteit). Szczegóły jak złożyć do niego skargę znajdują się na 

jego stronie https://www.dataprotectionauthority.be/. 

Jeśli mieszkacie Państwo w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), 

możecie złożyć skargę do organu nadzorczego w tym kraju. Dane kontaktowe krajowego organu 

nadzorczego można znaleźć na tej stronie https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.  

Jeśli mieszkacie Państwo w Wielkiej Brytanii, możecie złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji. 

Szczegóły, jak to zrobić, znajdują się na stronie internetowej https://ico.org.uk/make-a-complaint/.  

mailto:LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com
mailto:LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com
https://www.dataprotectionauthority.be/
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://ico.org.uk/make-a-complaint/

