
 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Użytkowników EAP Online 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku 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 - zwane dalej "RODO") informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych jest Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, 02-675, marketing@europ-assistance.pl (dalej zwany „EAP”). 

2. EAP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres: 
iod@europ-assistance.pl. 

3. Pani/a dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu: 
a. Udzielania dostępu do danych osobowych osób ubezpieczonych/uprawnionych do 

korzystania z usług assistance organizowanych przez EAP w celu wykonania umowy łączącej 
EAP z Pani/a pracodawcą/zleceniodawcą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b. realizacji obowiązków prawnych ciążących na EAP (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z 
przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości; 

c. prowadzenia korespondencji oraz do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami. Czynności te stanowią prawnie uzasadniony interes realizowany przez EAP 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych, podmioty z 
grupy Europ Assistance Holding i inne podmioty świadczące usługi na rzecz EAP. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania umowy łączącej EAP z 
Pani/a pracodawcą/usługodawcą. Niepodanie danych uniemożliwia udzieleni dostępu do danych 
osób ubezpieczonych/uprawnionych. Źródłem Pani/a danych osobowych w postaci: imienia, 
nazwiska, stanowiska, numeru telefonu, adresu mailowego, loginu i informacji o podmiocie, który 
Pani/Pan reprezentuje mógł być podmiot, który Pani/Pan reprezentuje. 

6. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do przedawnienia się roszczeń związanych z 
wykonaniem umowy lub przez okres wymagany w przepisach podatkowego i ustawy o 
rachunkowości. Dane osobowe nie zostaną poddane procesowi zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Przysługuje Pani/u prawo do dostępu do własnych danych osobowych; ich sprostowania 
(poprawienia); usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia danych 
osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


