
 
 Polityka prywatności – dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 09- 520 Łódź. Z 
administratorem można się skontaktować poprzez adres email 
dane.osobowe@uniqa.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.uniqa.pl, lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. 

 
2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z 

którym można się skontaktować poprzez email dane.osobowe@uniqa.pl, formularz 
kontaktowy pod adresem www.uniqa.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych.  

 
3. Cel przetwarzania danych osobowych: 

3.1. Dane osobowe Użytkownika podawane podczas rejestracji usługi tj. imię, 
nazwisko, adres e-mail, nr telefonu przetwarzane są w celu prawidłowej 
identyfikacji Użytkownika i realizacji usługi,  

3.2. Dane osobowe zebrane podczas korzystania z aplikacji za pomocą żyroskopu, 
akcelerometru, magnetometru i danych o lokalizacji tj. informacje o stylu jazdy, 
przyspieszeniach, hamowaniu, niebezpiecznych miejscach będą 
wykorzystywane w celu naliczenia punktów, zniżek, i innych korzyści jakie 
Użytkownik będzie mógł uzyskać; 

3.3. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa na drodze i informowania 
Użytkowników za pomocą wiadomości SMS, email lub PUSH na telefonie o 
przewidywanych niebezpieczeństwach i utrudnieniach będziemy łączyć dane z 
lokalizacji z informacjami o pogodzie, korkach, i innych informacjach mających 
istotny wpływ na bezpieczeństwo,  

3.4. W celu optymalizacji i polepszania usług będą przetwarzane informacje tj. 
marka, model i system operacyjny smartphone, identyfikator aplikacji, 
wywoływane funkcje w aplikacji, pliki cookie  

3.5. Dane Użytkownika mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia 
reklamacji, marketingu własnych produktów i usług a także dochodzenie i 
obrona przed roszczeniami; 

 
4. Podstawa przetwarzania danych Użytkownika przez UNIQA  jest: 

a) akceptacja Polityki prywatności będzie rozumiana jako wyrażenie zgody użytkownika 
na przetwarzanie danych osobowych na zasadach zawartych w Regulaminie (zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit.a RODO). Zgoda  może być w każdej chwili przez Użytkownika 
odwołana. 

b) prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w 
celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, 
odstąpienia przez Użytkownika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu 
bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji, a także optymalizacji i polepszania usług;  

 
5. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane przez UNIQA podmiotom z nią 

współpracującym (odbiorcom) przy obsłudze Aplikacji (np. dostawcom usług IT) i realizacji 
usług w jej ramach  m.in.: SendGrid, Inc., Peaberry Software Inc,, Telekom Austria Group 
M2M GmbH, Dolphin Technologies GmbH, Google Analytics 

6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy 
pomiędzy Użytkownikiem a UNIQA na świadczenie usług w postaci dostarczenia 
Użytkownikowi Aplikacji  tj. przez cały okres korzystania przez Użytkownika z Aplikacji do 
momentu jej odinstalowania a po tym czasie przez okres 3 lat.   



7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje dotyczące Użytkownika będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą 
dotyczyły wysokości zniżki, ilości przyznanych punktów i innych korzyści jakie można 
uzyskać w ramach korzystania z Aplikacji. Decyzje będą oparte o profilowanie opierające 
się o dane dotyczące stylu jazdy, lokalizacji, unikania sytuacji niebezpiecznych, nawyków.  
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, Użytkownik prawo do 
zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania 
interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka). 

8. Użytkownikowi przysługuje prawo:  
a) do żądania od UNIQA dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika,  

b) do żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Użytkownika,  

c) do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika,  

d) do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkownika,  

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

f) do przeniesienia danych do innego administratora, t.j. otrzymania od UNIQA danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać 
te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby UNIQA przesłała dane do 
innego administratora, tylko jeśli przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do 
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które są 
przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody.  

g) wycofania zgody, 
 
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  
10. Dane osobowe będą przekazywane do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. Proces przetwarzania danych osobowych, w 
szczególności podstawy przetwarzania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w 
tym zakresie.  

11. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do 
realizacji usług świadczonych w ramach Aplikacji.  



 


