Klauzula informacyjna
Państwa dane będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Horyzont Pro z siedzibą w Toruniu przy ul.
Szosa Chełmińska 177 - 181, nr tel.: 56 669 33 76 (dalej: Administrator) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO w celu realizacji statutowych zadań Administratora, w tym objęcia umową ubezpieczenia
zawartą na rzecz członków Administratora oraz w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług
administratora, w tym dobierania ich pod kątem indywidualnych potrzeb (profilowania), będącego
realizacją prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora.
Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych spowoduje że nie
będziemy mogli przyjąć Państwa w poczet członków Administratora, a tym samym nie będziecie mogli
Państwo korzystać z uprawnień jakie związane są z przyznaniem członkostwa.
Państwa dane mogą zostać przekazane współpracującym z Administratorem pośrednikom
ubezpieczeniowym, w tym brokerowi ubezpieczeniowemu Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres członkostwa uwzględniając okres w którym mogą
ujawnić się roszczenia związane z realizacją statutowych zadań Administratora. Dane przetwarzane dla
potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator może przetwarzać do czasu
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu lub gdy okaże się, iż są nieaktualne.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, ich sprostowania oraz
ich przenoszenia. Mają Państwo prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciw lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Administrator spełni Państwa żądanie, o ile nie będziemy zobowiązany przetwarzać tych danych na
podstawie innych przepisów prawa.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa.
W każdej chwili mogą się Państwo kontaktować w sprawie przetwarzania danych przez Administratora
poprzez adres e-mail: iod@mentor.pl, tel.: 56 669 33 76.

