
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej 

RODO – przedstawiamy poniższe informacje: 

Polityka skierowana jest do użytkowników aplikacji Clicket [Serwis]. W Polityce zostały 

opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników 

Serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies 

oraz podobnych technologii. 

Administrator danych i kontakt do niego. 

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest 

Discoarmor sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. W sprawach związanych z przetwarzaniem 

Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wyznaczonym u 

Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: rodo@clicket.pl.  

Źródło danych. 

Administrator przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które zostaną mu przez Panią/a 

osobiście udostępnione poprzez ich wprowadzenie w Serwisie. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu: 

• Przedstawienia Pani/u oferty ubezpieczenia zgodnej ze zgłoszonym 

zapotrzebowaniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

• Zawierania umów ubezpieczenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

• Przesyłania Pani/u informacji handlowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

• Analizy   ruchu   sieciowego,   zapewnienia bezpieczeństwa  w  ramach  Serwisu  oraz 

dostosowywania treści do potrzeb użytkowników za pomocą plików cookies (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO); 

Prawo do wycofania zgody. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie 

kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt 

z Panią/em. 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych  

Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z przygotowaniem i zawarciem umowy 

ubezpieczenia jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia tych celów. 

 

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych 

Ma Pani/Pan prawo:  

mailto:rodo@clicket.pl


• żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 

15 RODO); 

• żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO); 

• żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO); 

• żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO); 

• wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana 

danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych 

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są 

do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione 

zakładom ubezpieczeń z którymi zawrze Pani/Pan umowę ubezpieczenia. 

Czas przechowywania danych 

Pani/a dane osobowe będą przechowywane: 

• do czasu wycofania zgody, jeżeli przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO.  

• do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z realizacją usługi, jeśli 

doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia a dane przetwarzane są w oparciu o art. 6 

ust. 1 lit. b RODO.  

• Przez okres jednego roku do dnia wprowadzenia danych, jeśli nie doszło do zawarcia 

umowy ubezpieczenia a dane przetwarzane były w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies 

oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku 

cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania 

danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów 

związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych 

historycznych związanych z ruchem na stronie.  

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii 

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz 

podobnych technologii, których wykorzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego 

narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Informacje te wykorzystuje 

się do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), 

utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), 

gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia 

bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści. 



Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z 

innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez 

Administratora.  

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów 

cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i 

wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia aplikacji. Domyślnie 

większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma 

możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane 

już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych 

w ustawieniach lub preferencjach opcji. 

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem 

plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych 

powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów 

marketingowych.  


