
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB 

ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ Z CUK UBEZPIECZENIA SP. Z O. O. W RAMACH SIECI 

ZEWNĘTRZNEJ 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CUK Ubezpieczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(dawniej: CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń, Sąd 

Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr: 0000974038, NIP: 9562047158, REGON: 871548350.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: odo@cuk.pl, CUK Ubezpieczenia Sp. z o. o., ul. Grudziądzka 107, 87-100 

Toruń. Informacja o osobie pełniącej aktualnie tę funkcję dostępna jest pod adresem  https://cuk.pl/kontakt. 

3. Pana/-i dane osobowe będą przetwarzane w celu zaoferowania Panu/i współpracy z CUK Ubezpieczenia, 

informowania o aktualnych promocjach, przekazywania zaproszeń na webinaria oraz eventy organizowane przez 

CUK Ubezpieczenia lub/i współpracujące zakłady ubezpieczeń, przesyłanie mailingów dotyczących wiedzy 

ubezpieczeniowej, a także nawiązania współpracy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

• Art. 6, ust. 1, lit. a) RODO – w zakresie przekazywania informacji o warunkach współpracy, promocjach, 

webinariach i eventach, 

• Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO – w zakresie nawiązania współpracy. 

5. Udzielone przez Pana/-ia zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. 

6. Pana/-i dane przechowywane będą przez okres 2 lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

7. Pana/-i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Pana/-i dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

9. Pana/-i dane osobowe nie będą przetwarzane poza EOG. 

10. Ma Pan/-i prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

• do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• do usunięcia danych osobowych; 

• do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). 

11. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przekazania Panu/-i ofert 

współpracy oraz informacji o promocjach, webinariach, eventach, a także nawiązania współpracy z CUK 

ubezpieczenia. 
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