
  

 
Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE Spółka Akcyjna 

Kapitał zakładowy w wysokości 21 950 000 zł. opłacony w całości, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000362027, NIP 5862257567,  

REGON 221064894  

Siedziba: 81-319 Gdynia, ul. Śląska 17, tel. 58 888 2 999, fax 58 585 80 50; Biura Handlowe: 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23, tel. 58 888 2 999;  

40-859 Katowice, ul. Bocheńskiego 38A lok. 208, tel. 58 728 9 509; 

www.tuzdrowie.pl 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EURPOEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, informuje się, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A z 
siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 17, 81-319 Gdynia (zw. dalej: Spółką). Dane kontaktowe adres e-mail: 
biuro@tuzdrowie.pl.  
2. Inspektor Ochrony Danych. Kontakt e-mail: iod@tuzdrowie.pl albo pisemnie na adres siedziby.  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:  

• zawarcie i wykonywanie umowy cywilnoprawnej  zawartej pomiędzy Panią/Panem a Spółką tj. na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO 

• wykonywanie rozliczeń finansowych, podatkowych, na potrzeby ubezpieczeń społecznych  tj. na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO; 

• w celach dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO, gdzie uzasadnimy interesem administratora jest obrona lub dochodzenie roszczeń; 

• wewnętrzne cele administracyjne Spółki, w tym zarządzanie personelem, raportowanie wewnętrzne 
Spółki, raportowanie podmiotom  powiązanym i w związku z usługami zarządczymi i kontrolnymi 
wykonywanymi przez te podmioty, podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie 
uzasadnionym interesem administratora jest przygotowanie dokumentów zawierających dane 
osobowe niezbędne w ramach grupy przedsiębiorstw Neuca. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą 
być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych tj.: 

• podmiotom, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia danych w związku z zawartymi 
umowami na świadczenie usług  m.in. informatycznych, BHP, 

• Grupie Neuca do wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym w celach zarządczych, 
raportowania wewnętrznego Spółki na podstawie zawartej umowy powierzenia danych,  

• właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa, 
 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres łączącej Panią/Pana umowy 
cywilnoprawnej ze Spółką, oraz przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, dla celów 
archiwizacyjnych i rozliczeniowych określonych przepisami szczególnymi, jak ustawa o rachunkowości 
oraz upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 
 

6. Podanie przez Panią/Pana danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do zawarcia i realizacji 
umowy cywilnoprawnej. Przetwarzanie danych dla potrzeb wypełnienia przez Spółkę obowiązków w 
zakresie rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS -em jest obowiązkowe i niepodanie danych uniemożliwi 
podpisanie umowy. 
 

7. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;  
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;  
c) prawo do usunięcia danych, w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 
Rozporządzenia;  
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;  
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia, 

8. Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 7, w 
następujący sposób:  
a) pisemnie na adres siedziby Spółki;  
b) mailowo na adres Inspektora Ochrony Danych: iod@tuzdrowie.pl  
 

9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  
 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 


