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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DOTYCZĄCY
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY
INTERNETOWEJ COMPLIANCE HELPLINE
W OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
1.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(kod: 00-877), al. „Solidarności” 171. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: info@openlife.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
2.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

U Administratora danych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem można skontaktować się mailowo poprzez
kontakt na adres: iod@openlife.pl lub przesyłając pismo na adres: Inspektor Ochrony Danych Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna, al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa.
3. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
I PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH
Administrator danych będzie przetwarzać dane osobowe, w przypadku ich dobrowolnego podania, w celu:
1) rozpoznania Pani/Pana zgłoszenia dotyczącego potencjalnie nielegalnego lub nieetycznego postępowania, działań korupcyjnych, a także wyjaśnienia zgłoszonych obaw i próśb oraz udzielenia na nie odpowiedzi;
2) wyjaśnienia zgłoszeń dotyczących działań naruszających regulacje wewnętrzne Open Life lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym identyfikacji rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałaniapraniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i udzielania na nie odpowiedzi,
podstawą prawną przetwarzania danych w powyższych przypadkach jest wypełnienie przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu lub niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych; uzasadnionym
interesem Administratoradanych jest niezbędność wykrywania i eliminowania działań niezgodnych z przepisami prawa oraz dochodzenie roszczeń przez Open Life lub obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec Open Life.
4.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych nie przewiduje przekazywania danych do innych odbiorców danych osobowych chyba, że powyższy obowiązek wynikać będzie na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
5.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, w przypadku ich dobrowolnego podania, przechowywane będą przez okres do momentu:
1) rozpatrzenia i wyjaśnienia zgłoszenia przesłanego przy użyciu strony internetowej pod adresem:
https://compliancehelpline.openlife.pl/;
2) przedawnienia roszczeń przez Administratora danych lub obrony przed roszczeniami wynikającymi ze złożonego zgłoszenia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń
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określonych w tych przepisach, w szczególności wskazanych w przepisach ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
7.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu, w przypadku dobrowolnego podania swoich danych osobowych, prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
3) do usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
4) do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5) do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
8.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9.

DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIE DANYCH I ICH KONSEKWENCJE

Podanie danych osobowych, na potrzeby złożenia i rozpoznania zgłoszenia przy wykorzystaniu strony internetowej
Compliance Helpline, jest dobrowolne. Zgłoszenie może być złożone bez konieczności podania swoich danych osobowych.
W przypadku niepodania danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszenia internetowego dostępnego na
stronie internetowej pod adresem: https://compliancehelpline.openlife.pl/ nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi.
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