
UMOWA POWIERZENIA DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zawarta w dniu 2020-08-04 roku w Starogardzie Gdańskim pomiędzy:
Asist Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Owidzkiej 20, 83-200
StarogardGdański, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy KrajowegoRejestru Sądowego pod nr KRS 0000125085, numer NIP 5842468232, numer REGON192760147, o kapitale
zakładowym w wysokości 78.500,00 PLN, w całościopłaconym, działającą na podstawie umocowania zawartego w umowie z
ZakłademUbezpieczeń Lloyd’s Insurance Comany S.A., Defend Insurance Sp. z o.o. ;zwaną dalej „Procesorem”, reprezentowaną
przez Rafała Ćwiklińskiego - Prezesa Zarządu, 
oraz
CENTRUM FINANSOWE SŁOWIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w: Police, ul. Kosynierów Gdyńskich,
NIP 8513249996, REGON 386508966
zwanym/ą dalej „Subprocesorem”, reprezentowanym/ą przez Anna Słowińska, PESEL 72041903563 

Procesor i Subprocesor są zwani dalej łącznie "Stronami", a każdy z nich z osobna "Stroną". 
Zważywszy, iż na dzień zawarcia niniejszej Umowy Strony są związanepostanowieniami Umowy o współpracy, w związku z
koniecznością dostosowaniazasad wzajemnej współpracy do wymogów Rozporządzenia 2016/679, na podstawiezgodnej woli Stron
ustala się co następuje:

 §1
DEFINICJE

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej dozidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej
„osobą, której danedotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna,którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności napodstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numeridentyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jedenbądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,genetyczną,
psychologiczną, ekonomiczną lub społeczną tożsamość osobyfizycznej;
Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji, dokonywanych na danychosobowych przy pomocy środków
zautomatyzowanych lub innych, jak np.:gromadzenie, nagrywanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lubmodyfikacja,
odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnienie przeztransmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób,
układanielub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie;
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,które polega na wykorzystaniu danych
osobowych do oceny niektórychczynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lubprognozy aspektów
dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jejsytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań,wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub innypodmiot, który samodzielnie lub wspólnie z
innymi ustala cele i sposobyprzetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzaniasą określone w prawie Unii
lub w prawie państwa członkowskiego, to równieżw prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać
wyznaczonyadministrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jegowyznaczania;
Podmiot przetwarzający (Procesor, Subprocesor)oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub innypodmiot,
który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
Osoba trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiotinny niż osoba, której dane dotyczą,
administrator, podmiot przetwarzającyczy osoby, które - z upoważnienia administratora lub podmiotuprzetwarzającego - mogą
przetwarzać dane osobowe;
Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lubniezgodnego z
prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania,nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych
osobowychprzesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
Dane biometryczne oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzaniatechnicznego, dotyczą cech fizycznych,
fizjologicznych lub behawioralnychosoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznacznąidentyfikację tej osoby, takie jak
wizerunek twarzy lub danedaktyloskopijne.
Umowa – niniejsza umowa.
Umowa o współpracy – umowa o współpracy w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zawartapomiędzy Stronami.

 §2
OŚWIADCZENIA STRON I CEL PRZETWARZANIA

Strony oświadczają, co następuje:
1) Procesor oświadcza, że na podstawie zawartej z Lloyd’s Insurance Company S.A., belgijską spółką zograniczoną
odpowiedzialnością (société anonyme/naamloze vennootschap) zsiedzibą w Brukseli pod adresem Bastion Tower, 14th Floor, Place
du Champsde Mars 5, 1050 Bruksela, Belgia; zarejestrowaną w Banque-Carrefour desEntreprises/Kruispuntbank van Ondernemingen
pod numerem 682.594.839 RLE(Bruksela), reprezentowanym na terenie RP przez Przedstawiciela : Defend Insurance Sp. z o.o. , z
siedzibą: 40-568Katowice, ul. Ligocka 103, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego podnumerem 0000228653 przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód Wydział VIIIGospodarczy KRS, NIP: 2050001853, zarejestrowana przez KNF pod numerem11169671/A, umowy
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agencyjnej, przetwarza dane osobowe, których Lloyd’s Insurance Company S.A. jest Administratorem.
2) Strony oświadczają, że celem niniejszego dokumentu jest wykonanieobowiązków, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia
2016/679 w związku zzawarciem Umowy o współpracy.
3) Subprocesor oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczejprofesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych
objętych niniejszą Umową,a wynikających z umowy o współpracy, posiada w tym zakresie niezbędnąwiedzę, odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmienależytego wykonania niniejszej Umowy.
4) Przedmiotem Umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązkówzwiązanych z przetwarzaniem danych osobowych, które
odbywa się w wynikuprowadzenia działalności określonej w umowie o współpracy i służyć maumożliwieniu realizacji przedmiotu
Umowy o współpracy (cel przetwarzania).
5) Procesor oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art.4 pkt 8 Rozporządzenia 2016/679.
6) Subprocesor oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniuart. 4 pkt 8 Rozporządzenia 2016/679.

 §3
METODY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Subprocesor przetwarzający Dane osobowe może przetwarzać dane osobowewyłącznie na podstawie udokumentowanych
instrukcji Administratora danychosobowych, w tym przekazywać dane osobowe do innych krajów lub organizacjimiędzynarodowych,
chyba, że takie przetwarzanie jest przedmiotem odrębnychprzepisów prawa lub regulacji mających zastosowanie dla
Subprocesoraprzetwarzającego dane osobowe; w takim przypadku, Administrator lubAdministrator za pośrednictwem Procesora ma
obowiązek przekazać informacjęo takim wymogu prawnym przed rozpoczęciem przetwarzania danych, chyba, żeprawo zabrania
ujawniania danych z przyczyn istotnych z punktu widzeniainteresu publicznego. Subprocesor przetwarzający dane osobowe bierze
poduwagę charakter przetwarzania danych.
2. Subprocesor przetwarzający dane osobowe zobowiązuje się do, w zależnościod decyzji podjętej przez Administratora danych
osobowych, skasowania lubusunięcia w inny sposób danych osobowych lub zwrócenia ich doAdministratora danych osobowych za
pośrednictwem Procesora po zakończeniuświadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych i usunięciaistniejących
kopii, chyba, że prawo wymaga przechowywania takich danychosobowych.
3. Po zakończeniu wykonywania czynności przez Subprocesora przetwarzającegodane osobowe na rzecz Administratora danych
osobowych, po zakończeniuprzetwarzania danych w ramach niniejszej Umowy i Umowy o współpracy,pozostają w mocy obowiązki
Subprocesora związane z zabezpieczeniem iochroną danych osobowych, zobowiązania do zachowania poufności orazzobowiązania
związane z zakończeniem wykonywania czynności, jak równieżprawa Administratora i Procesora danych osobowych do roszczeń z
tytułunaruszenia takich zobowiązań.

§ 4
 REGUŁY DOTYCZĄCE OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PRZETWARZANIE DANYCH

1. Każda osoba działająca w imieniu Subprocesora przetwarzającego daneosobowe i mająca dostęp do danych osobowych może
przetwarzać takie daneosobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora danych osobowych,chyba, że takie przetwarzanie
jest wymagane na mocy przepisów prawa.Subprocesor przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany do podjęciadziałań w
kierunku zapewnienia zgodności z tym wymogiem.
2. Subprocesor przetwarzający dane osobowe zobowiązuje się do zapewnienia,by osoby upoważnione do przetwarzania danych
osobowych zostały zobowiązanedo zachowania poufności lub objęte ustawowym obowiązkiem zachowaniapoufności.
3. O ile to dozwolone na mocy ogólnie obowiązujących przepisów, Subprocesorprzetwarzający dane osobowe ma prawo zlecić
przetwarzanie danych innemupodmiotowi przetwarzającemu dane, jednak wyłącznie za uprzednią pisemnązgodą Administratora
danych osobowych wyrażoną za pośrednictwem Procesora.Jeżeli Subprocesor przetwarzający dane osobowe zaangażuje inny
podmiotprzetwarzający dane do wykonywania określonych czynności związanych zprzetwarzaniem danych osobowych w imieniu
Administratora danych osobowych,taki podmiot przetwarzający dane (dalszy Subprocesor) będzie podlegał tymsamym
zobowiązaniom na mocy umowy lub innego aktu prawnego do ochronydanych osobowych, w tym, w szczególności, do zastosowania
wystarczającychśrodków ochrony, włącznie z wdrożeniem technicznych i organizacyjnychśrodków bezpieczeństwa, aby
przetwarzanie danych osobowych było zgodne zwymogami prawnymi oraz regułami i warunkami dotyczącymi postępowania zdanymi
osobowymi, do których przestrzegania Strony się zobowiązują.

§ 5
 TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uwzględniając warunki techniczne, koszty, charakter, zakres, kontekst icele przetwarzania danych osobowych oraz różne
możliwości i różne czynnikiryzyka dla praw i swobód osób, których dane dotyczą, Subprocesorprzetwarzający dane osobowe zapewni
odpowiednie techniczne i organizacyjneśrodki bezpieczeństwa w celu zapewnienia poziomu ochrony danych adekwatnychdo ich
charakteru, w tym takie środki, jak:
a) pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;
b) zdolność do zapewnienia ciągłej poufności, integralności, dostępności iwytrzymałości systemów i usług przetwarzania danych
osobowych;
c) zdolność do szybkiego odtworzenia dostępności i dostępu do danychosobowych w razie problemów fizycznych lub technicznych
oraz
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d) proces okresowych testów i oceny skuteczności stosowanych środkówtechnicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia
bezpieczeństwaprzetwarzania danych osobowych.
2. Subprocesor przetwarzający dane osobowe zobowiązuje się do uwzględnieniaryzyka związanego z przetwarzaniem danych
osobowych, w tym, wszczególności, ryzyka przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty,modyfikacji, nieupoważnionego
dostępu do przesyłanych, przechowywanych lubw inny sposób przetwarzanych danych osobowych.
3. Subprocesor przetwarzający dane osobowe oraz jego ewentualnyprzedstawiciel prowadzą dokumentację wszystkich kategorii
czynnościprzetwarzania danych osobowych wykonywanych przez Administratora danychosobowych (chyba że Subprocesor jest
zwolniony z tego obowiązku napodstawie art. 30 ust. 5 Rozporządzenia), która zawiera następująceinformacje:
a) nazwa i dane kontaktowe Subprocesora przetwarzającego dane osobowe orazinnych podmiotów przetwarzających dane i
Administratora danych osobowych, atakże przedstawicieli podmiotów przetwarzających dane i inspektora ochronydanych;
b) kategorię czynności przetwarzania danych osobowych dotyczącąAdministratora danych osobowych;
c) informacje o możliwym przekazaniu danych osobowych do obcego kraju luborganizacji międzynarodowej, włącznie ze wskazaniem
tego obcego kraju luborganizacji międzynarodowej; dowody zastosowania odpowiednich środkówbezpieczeństwa;
d) opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
4. Dokumentacja jest prowadzona w formie pisemnej, w tym w formieelektronicznej. Obowiązek prowadzenia dokumentacji nie ma
zastosowania wprzypadku Subprocesora przetwarzającego dane, który zatrudnia mniej niż 250osób, chyba że przetwarzanie Danych
osobowych przez Subprocesoraprzetwarzającego dane jest źródłem ryzyka dla praw i swobód osób, którychdane dotyczą,
przetwarzanie danych nie jest sporadyczne lub wiąże się zprzetwarzaniem określonych kategorii danych lub danych osobowych
związanychze sprawami karnymi lub przestępstwami popełnionymi przez osoby wymienione.
5. Obowiązkiem Subprocesora przetwarzającego dane jest zapewnienieodpowiedniego kadrowego, przemysłowego i
administracyjnego bezpieczeństwaprzetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji lub systemówkomunikacji i
ochrony kryptograficznej. Obowiązkiem Subprocesoraprzetwarzającego jest, w szczególności, zapewnienie, by obiekty, na
tereniektórych dane osobowe są przetwarzane, były wyposażone w elektronicznesystemy ochrony.
6. Subprocesor przetwarzający dane zabezpiecza dane przed nieupoważnionymdostępem zapobiegając nieupoważnionemu
dostępowi do jego obiektów, jakrównież zapewniając odpowiednią ochronę w postaci oprogramowania i sprzętu.
7. Ponadto Subprocesor przetwarzający dane:
a) zapewnia, by systemy przetwarzania danych osobowych były wykorzystywanewyłącznie przez upoważnione osoby;
b) zapewnia, by osoby fizyczne upoważnione do wykorzystywania systemówprzetwarzania danych osobowych miały dostęp
wyłącznie do tych danychosobowych, do wglądu do których są upoważnione na podstawie specjalnychpraw użytkownika przyznanych
wyłącznie tym osobom;
c) prowadzi dokumentację elektroniczną pozwalającą ustalić i zweryfikowaćkiedy, przez kogo i z jakiego powodu dane osobowe
zostały zarejestrowanelub przetwarzane w inny sposób;
d) zapobiega nieupoważnionemu dostępowi do nośników danych i nie jestupoważniony do przechowywania danych osobowych na
nośnikach publiczniedostępnych.

§ 6
WSPARCIE ZE STRONY PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

1. Subprocesor przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany do współpracy zAdministratorem i Procesorem obejmującej
zapewnienie odpowiednich środkówtechnicznych i organizacyjnych w celu możliwie najlepszego wypełnieniaobowiązku Subprocesora
przetwarzającego dane osobowe związanego zreagowaniem na wnioski o skorzystanie osób, których dane dotyczą zprzysługujących
im praw.
2. Subprocesor przetwarzający dane osobowe zapewnia Administratorowi iProcesorowi wsparcie w wypełnieniu obowiązków
dotyczących danych osobowych,z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych osobowych i informacjidostępnych dla
Subprocesora przetwarzającego dane osobowe.
3. Subprocesor przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany do dostarczeniaAdministratorowi i Procesorowi wszelkich informacji
niezbędnych dowykazania, że obowiązki zostały spełnione oraz do umożliwieniaprzeprowadzenia audytów przez Administratora i
Procesora lub innegoaudytora wyznaczonego przez Administratora lub Procesora, a także douczestnictwa w takich audytach.
4. Subprocesor przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany donatychmiastowego powiadomienia Administratora lub
Administratora zapośrednictwem Procesora, jeżeli, w jego opinii, Administrator danychosobowych narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych.
5. Subprocesor przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany doniezwłocznego powiadomienia Administratora lub Administratora
zapośrednictwem Procesora o wszelkich trudnościach w wypełnieniu obowiązkówzwiązanych z ochroną danych osobowych oraz
wszelkich okolicznościachnaruszenia zobowiązania do przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wtakim przypadku Subprocesor
przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany dopodjęcia wszelkich niezbędnych działań, tak szybko, jak to możliwe, wkierunku
zabezpieczenia danych osobowych, a następnie postępowania zgodniez instrukcjami przekazanymi przez Subprocesora.
6. Subprocesor przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany doprzedstawienia Administratorowi i Procesorowi, na żądanie,
dowodówzastosowania technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczenia danychosobowych.
7. Jeżeli w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostanie wszczętepostępowanie w stosunku do Subprocesora
przetwarzającego dane osobowe przezwłaściwe organy, Subprocesor przetwarzający dane osobowe będzie zobowiązanydo
niezbędnej współpracy z Administratorem i Procesorem w zakresiezwiązanym z takim postępowaniem.
8. Subprocesor przetwarzający dane osobowe okresowo weryfikujefunkcjonowanie i adekwatność swoich wewnętrznych systemów
kontroli izarządzania ryzykiem, włącznie z zarządzaniem ryzykiem wystąpienia zdarzeńnadzwyczajnych, które mogłyby mieć
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znaczący niekorzystny wpływ naprawidłowe przetwarzanie danych osobowych.
9. Administrator i Procesor mają prawo do uzyskania szczegółowychinformacji na temat polityki/standardów bezpieczeństwa oraz
architekturywykorzystywanych aplikacji od Subprocesora przetwarzającego dane osobowe.
10. Subprocesor przetwarzający dane osobowe musi utrzymywać wdrożonąpolitykę dostępu do systemu operacyjnego, baz danych i
aplikacji, w którychprzetwarzane są dane osobowe.
11. Obowiązkiem Subprocesora przetwarzającego dane osobowe jestzapewnienie, by dostęp do systemów, na których pracują
aplikacjeAdministratora danych osobowych mieli wyłącznie upoważnieni i zalogowaniużytkownicy. Obowiązkiem Subprocesora
przetwarzającego dane osobowe jestzapewnienie, by aplikacje Administratora danych osobowych były dostępnewyłącznie dla
użytkowników, dla których taki dostęp został zatwierdzonyprzez Administratora danych osobowych. Administrator i Procesor
możezażądać listy osób, które mają taki dostęp, włącznie z ich upoważnieniem.
12. Subprocesor przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest doudostępnienia i przekazania Administratorowi i Procesorowi
wszelkichinformacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz umożliwieniaRegulatorowi sprawowanie nadzoru nad
Administratorem i Procesorem, nawetjeżeli Strona przetwarzająca dane osobowe zlokalizowana jest w innymmiejscu lub jeżeli dane
osobowe są przetwarzane poza granicami kraju.

§ 7
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SUBPROCESORA PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE ORAZ KONSEKWENCJE W PRZYPADKU

NARUSZENIA ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku naruszenia zobowiązań przez Subprocesora przetwarzającegodane osobowe w sposób mający wpływ na cele i środki
przetwarzania danychosobowych, uznaje się, że takie naruszenie ma związek z przetwarzaniemdanych osobowych przez
Administratora danych osobowych, z wszelkimi tegokonsekwencjami.
2. W przypadku naruszenia zobowiązania do ochrony danych osobowych przezSubprocesora przetwarzającego dane osobowe lub
osoby przez niegoupoważnione, Administrator i Procesor mają prawo do pełnej rekompensatykary nałożonej na którąkolwiek ze stron
w następstwie takiego naruszenia.
3. Jeżeli inny podmiot przetwarzający dane (dalszy Subprocesor) nie wypełniswoich zobowiązań związanych z ochroną danych
osobowych, Administrator iProcesor mogą zażądać od Subprocesora przetwarzającego dane osobowewypełnienia zobowiązań innego
podmiotu przetwarzającego dane.
4. Subprocesor przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany donatychmiastowego, nie później niż do końca dnia roboczego,
powiadomieniaProcesora o stwierdzeniu naruszenia.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanieodpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz
innych obowiązującychprzepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Zmiany niniejszej Umowy są możliwe wyłącznie w formie dokumentowej (art.772 Kodeksu cywilnego) lub pisemnej pod rygorem
nieważności, zzastrzeżeniem sytuacji, w których Umowa wprost przewiduje inną formędokonywania zmian.
3. Subprocesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających zniniejszej Umowy bez pisemnej zgody Procesora.
4. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie spory w związku z niniejsząUmową zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego miejscowowłaściwego ze względu na siedzibę Procesora.
5. Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze stosunki obligacyjne międzystronami w zakresie ochrony danych osobowych.
6. O każdej zmianie danych, Strony powiadomią się na piśmie lub w formiedokumentowej.
7. W przypadku poważnego naruszenia zobowiązań Subprocesoraprzetwarzającego dane osobowe, Procesor danych osobowych
ma prawo do rozwiązania Umowy o współpracy ze skutkiem natychmiastowym.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
ZASADY ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DEFEND INSURANCE GROUP, jej pracownicy i partnerzy przetwarzający lubwykorzystujący dane osobowe są zobowiązani do
zapewnienia zgodności zzasadami ochrony danych określonymi w Artykule 5 Ogólnego rozporządzenia oochronie danych osobowych
(RODO), a zatem do zapewnienia, by dane osobowebyły:
 gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposóbprzejrzysty;
 zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzanedalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, wktórych są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 prawidłowe i w raziepotrzeby uaktualniane zgodnie z wymogami prawnymi;
 przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, wktórych są przetwarzane;
 przetwarzane zgodnie z prawami osób, których dane dotyczą;
 zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, przypadkową utratą lubzniszczeniem lub uszkodzeniem.
Podmiot przetwarzający dane osobowe zobowiązuje się do wykazania zgodnościz Zasadami określonymi w Ogólnym rozporządzeniu o
ochronie danych osobowychna dowolnym etapie przetwarzania Danych osobowych w imieniu Administratoradanych osobowych.
Obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego  
Oprócz obowiązków określonych we właściwych postanowieniach niniejszejpolityki i procedur, podmiot przetwarzający dane osobowe
ma takżewymienione poniżej obowiązki wynikające bezpośrednio z Ogólnegorozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Obowiązkiem podmiotuprzetwarzającego jest:
 działanie wyłącznie na podstawie pisemnych instrukcji powiernika (Artykuł29);
 zaniechanie korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego bezuprzedniej pisemnej zgody powiernika (Artykuł 28.2);
 współpraca z organami nadzorczymi (takimi jak urząd ds. ochrony danychosobowych) zgodnie z postanowieniami Artykułu 31;
 zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z postanowieniamiArtykułu 32;
 prowadzenie rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania zgodniez postanowieniami Artykułu 30 RODO, chyba że
Subprocesor jest zwolniony ztego obowiązku na podstawie Artykułu 30 ust. 5;
 zgłaszanie przypadków naruszenia ochrony danych osobowychadministratorowi zgodnie z postanowieniami Artykułu 33;
 wyznaczenieinspektora ochrony danych, o ile jest to wymagane na mocy postanowieńArtykułu 37 oraz
 wyznaczenie (w formie pisemnej) przedstawiciela podmiotu przetwarzającegow Unii Europejskiej, o ile jest to wymagane na mocy
postanowień Artykułu27.
 Podmiot przetwarzający dane osobowe ma także świadomość, że: 
 może być przedmiotem postępowań lub uprawnień naprawczych organównadzorczych (takich jak urząd ds. ochrony danych
osobowych) zgodnie zpostanowieniami Artykułu 58 RODO;
 w przypadku niewykonania obowiązków może zostać obciążony administracyjnąkarą pieniężną nałożoną na mocy postanowień
Artykułu 83 RODO;
 w przypadku niewykonania obowiązków może być objęty sankcjami na mocypostanowień Artykułu 84 RODO oraz
 w przypadku niewykonania obowiązków może zostać zmuszony do zapłatyodszkodowania na mocy postanowień Artykułu 82 RODO.
Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych:  
 przedmiot i czas przetwarzania: wykonanie postanowień Umowy agencyjnej (Subprocesor - umowy o współpracy); przez okres
obowiązywaniaUmowy o współpracy; przez czas niezbędny do wykonania obowiązków przezAdministratora danych osobowych i
Podmiot przetwarzający dane osobowezwiązanych z wykonaniem postanowień Umowy agencyjnej (Subprocesor - umowy o
współpracy);
 charakter i cel przetwarzania danych: Sporządzanie umów ubezpieczeń,pośrednictwo związane z produktami ubezpieczeniowymi
ubezpieczyciela;
 typ danych osobowych: Imię, nazwisko, adres stałego pobytu, adreskontaktowy, PESEL, adres e-mail, telefon kontaktowy;
 kategorie osób,których dane dotyczą: Ubezpieczający, Ubezpieczony, PrzedstawicielUbezpieczającego, Przedstawiciel
Ubezpieczonego;
 inne warunki przetwarzania danych: brak
Przedmiotem przetwarzania nie są dane osobowe szczególnych kategorii wrozumieniu Rozporządzenia.
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