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Informacja o zasadach przetwarzania moich danych osobowych w ramach członkostwa w Klubie SOS PZMOT 
 
1. Administratorami moich danych osobowych podawanych przeze mnie oraz gromadzonych w efekcie mojej 

aktywności w Klubie oraz korzystania ze świadczeń klubowych są: 
a. Klub SOS PZMOT (Klub) w zakresie mojego członkostwa 
b. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 

Warszawa (Ubezpieczyciel) w zakresie rozszerzania zakresu moich świadczeń członkowskich 
o charakterze ubezpieczeniowym. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania członkostwa w Klubie lub – odpowiednio – do 
rozszerzenia zakresu posiadanego ubezpieczenia. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane: 
a. przez Klub, w celu realizacji zadań statutowych wobec członków. 
b. przez Klub, w celu gwarantowania świadczeń członkowskich, w szczególności ubezpieczeń assistance 

(drogowego, domowego i podróżnego), 
c. przez Ubezpieczyciela, w celu objęcia ubezpieczeniem 

4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest 
a. w zakresie mojego członkostwa i wynikających z niego świadczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie 

usprawiedliwiony interes Klubu, którym jest realizacja zadań statutowych, 
b. w zakresie ewentualnego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność 

podania danych do przystąpienia do umowy ubezpieczenia i jej realizacji. 
5. Klub będzie przechowywać moje dane osobowe do czasu uwzględnienia mojego ewentualnego sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. Ubezpieczyciel będzie przechowywał dane o przystąpieniu do ubezpieczenia oraz 
korzystania ze świadczeń ubezpieczeniowych nie dłużej, niż wymagają tego przepisy prawa. 

6. W celu dostosowania świadczeń członkowskich do moich potrzeb moje dane mogą podlegać profilowaniu, czyli 
automatycznemu przetwarzaniu przez Klub lub Ubezpieczyciela polegającemu na uwzględnieniu dotychczas 
wybieranych pakietów świadczeń oraz sposobu korzystania z nich do zaproponowania mi optymalnego wariantu 
świadczeń klubowych w kolejnych latach członkostwa. 

7. Moje dane mogą być ujawnione: 
a. PZM Autotour sp. z o.o. – spółce wykonującej zadania: 

• agenta ubezpieczeniowego Ubezpieczyciela, 

• w zakresie realizacji procesu przyjmowania członków w poczet Klubu oraz ich obsługi od strony 
technicznej, informatycznej, logistycznej i finansowej, 

b. podmiotom realizującym na moją rzecz świadczenia w ramach obejmującego mnie ubezpieczenia 
grupowego lub – opcjonalnie –  indywidualnie rozszerzonego, 

c. firmom obsługującym Klub, Ubezpieczyciela lub PZM Autotour sp. z o.o. pod kątem informatycznym, 
archiwizacyjnym, audytorskim, księgowym, logistycznym oraz zapewniającym bezpieczeństwo na terenie 
budynków i pomieszczeń wykorzystywanych przez te podmioty – wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
wykonania obowiązków wynikających z umów, 

d. Firmie PayU S.A. w zakresie realizacji płatności on-line 
8. Mam prawo 

a. żądania od właściwego administratora dostępu do moich danych, ich sprostowania, otrzymania kopii 
tych danych oraz otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu 

b. żądania usunięcia moich danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania; Klub lub 
Ubezpieczyciel poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których 
żądanie nie może być zrealizowane. 

c. otrzymania od właściwego administratora podanych przeze mnie danych w postaci pliku 
komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi. 

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Klub lub Ubezpieczyciela 

9. Mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, w tym wobec profilowania; wskutek 
mojego sprzeciwu Klub i Ubezpieczyciel zaprzestaną przetwarzania moich danych lub Klub poinformuje mnie o 
przyczynach, dla których nie uwzględni sprzeciwu.  

10. Wszelkie wnioski, pytania, skargi i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony 
danych Klubu na adres e-mail iod@pzm.pl lub listownie, na adres Klubu. 
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