obowiązuje od 2019-03-13
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000009831, NIP: 526-025-10-49, o kapitale zakładowym 86.352.300 zł,
wpłaconym w całości.
2. Dane osobowe Uczestników Programu „PZU GO” (zwanym dalej „Programem”) będą przetwarzane w
celach związanych przedmiotowo z Programem, tj. w celu:
1) kontaktowania się w sprawie aktywacji Aplikacji PZU GO – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do realizacji Programu;
2) rejestracji osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako
Uczestników Programu - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
realizacji Programu;
3) udziału w Programie, w tym wykorzystania Aplikacji PZU GO w czasie jazdy Samochodem
osobowym - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji
Programu;
4) czerpania korzyści z Programu określonych w § 5 Regulaminu Programu podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji Programu;
5) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do realizacji Programu;
6) dochodzenia i obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym
interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed
roszczeniami związanymi z uczestnictwem w Programie.
3. W celu umożliwienia czerpania korzyści przez Uczestników Programu z Aplikacji PZU GO, Administrator
dokonuje profilowania Uczestników Programu w zakresie stylu ich jazdy oraz okoliczności z tym
związanych, w tym w zakresie:
1) automatycznej identyfikacji zdarzeń: kierunku siły, czasu, lokalizacji, przeciążenia oraz informacji
o tym, czy Samochód osobowy poruszał się po zderzeniu;
2) automatycznego powiadomienia Infolinii PZU o wypadku: ustalanie według zadanego algorytmu,
czy doszło do dużego przeciążenia;
3) rejestrowania stylu i bezpieczeństwa jazdy Uczestników Programu;
4) zachowania Uczestnika Programu:
a) płynność jazdy wyrażona w zakresie informacji o nagłym hamowaniu, dużym
przyspieszeniu, mierzenie hamowania i przyspieszenia przy wysokiej częstotliwości
próbkowania, ich uśrednianie i agregowanie w odpowiednich odstępach czasu,
b) wskaźnik przekroczenia prędkości: określenie tendencji do przekraczana prędkości jazdy;
5) historii podróży:
a) czas jazdy Samochodem osobowym,
b) przejechany dystans,
c) lokalizacja startu i końca podróży,
d) data i godzina startu i końca podróży.
Wynik profilowania jest przedstawiany w formie statystyk oraz w formie graficznej i wskaźnikowej.
4. Ponadto, dane osobowe Uczestników Programu dotyczące stylu jazdy mogą być również przetwarzane
w celu oceny potrzeb dotyczących rozwoju Aplikacji PZU GO, w tym oferowania nowych
funkcjonalności Aplikacji PZU GO - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora
jest ocena obecnych funkcjonalności Aplikacji PZU GO, potrzeb dostosowawczych funkcjonalności
Aplikacji PZU GO i możliwości wdrożenia nowych funkcjonalności Aplikacji PZU GO. Przetwarzanie
danych osobowych w ww. celu nie narusza podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą,
a osoba ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w tym celu. Dane będą
przetwarzane w tym celu przez okres niezbędny do dokonania odpowiednich ustaleń przez
Administratora w zakresie potrzeb rozwoju Aplikacji PZU GO, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od
zakończenia Programu.
5. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane także w celu spełnienia obowiązków
publicznoprawnych, o ile takie będą miały zastosowanie – w związku z niezbędnością ich przetwarzania

do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności ustawy o
rachunkowości i Ordynacji podatkowej – przez okresy wynikające z tych przepisów prawa.
6. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu, w drodze umowy
zawartej na piśmie, dla celów związanych z realizacją Programu:
1) Telematics Technologies sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa; Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000688279, REGON 367906160, NIP
5252717680; - w zakresie nr polisy, adresu email, nr telefonu, danych lokalizacyjnych, danych
telemetrycznych;
2) Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, z siedzibą przy Al.
Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, NIP 6750001923 - w zakresie optymalizacji algorytmów
wykrywania wypadków oraz zdarzeń drogowych;
3) PZU Pomoc S.A., z siedzibą z siedzibą w Warszawie, 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24; Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000326045, NIP 525244-97-71, REGON 141749332 - w zakresie nr polisy, adresu email, nr telefonu, nr urządzenia typu
beacon.
7. Dane osobowe Uczestników Programu mogą zostać przekazane:
1) PZU Pomoc S.A w celu czerpania korzyści z benefitów wynikających z uczestnictwa w Klubie - jeśli
Uczestnik Programu wyrazi zgodę;
2) innym administratorom danych, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w
szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych, a także gdy jest
to niezbędne dla realizacji potrzeb Administratora, w szczególności operatorom pocztowym i
firmom kurierskim, kancelariom prawnym, audytorom.
8. Dane osobowe Uczestników Programu będą przechowywane do momentu zakończenia udziału w
Programie. Po tym okresie dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń oraz przez
dalsze okresy przewidziane przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami z zakresu
rachunkowości oraz przepisami podatkowymi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda,
dane osobowe Uczestnika Programu będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
9. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na terytorium Unii Europejskiej, zarówno przez
Administratora, jak i przez podmioty przetwarzające, o których mowa w ust. 7.
10. Każdy Uczestnik Programu ma prawo do żądania:
1) dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są
wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania,
kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub
zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich
pozyskania przez nas (art. 15 RODO);
2) realizacji prawa do przenoszenia danych tj. otrzymania kopii danych osobowych, które dostarczył
Administratorowi i przekazania jej Uczestnikowi Programu lub innemu wskazanemu pomiotowi w
powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli dane osobowe są
przetwarzane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (art. 20 RODO);
3) sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO);
4) usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli:
a) Uczestnik Programu wycofał zgodę, a Administrator nie posiada innej podstawy prawnej do
przetwarzania tych danych,
b) dane osobowe Uczestnika Programu przestały być niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w których były przetwarzane,
c) Uczestnik Programu wniósł sprzeciw, który Administrator uznał za zasadny,
d) dane osobowe Uczestników Programu są wykorzystywane niezgodnie z prawem;
5) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać, aby Administrator
zaprzestał ich przetwarzania (nie dotyczy to jednak przechowywania danych osobowych), w
sytuacjach, gdy Uczestnik Programu:
a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas Administrator ograniczy
ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych Uczestnika
Programu,
b) kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,
c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale Uczestnikowi Programu są one potrzebne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń,

d)

11.
12.

13.
14.

wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – do czasu podjęcia przez Administratora
decyzji co do zasadności sprzeciwu;
6) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika Programu wobec
przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
Administratora. Na skutek wniesienia sprzeciwu Administrator rozważy, czy – ze względu na
szczególną sytuację Uczestnika Programu – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad
interesami, które realizuje, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a nie
ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, Administrator usunie je (art. 21 ust. 1
RODO);
7) cofnięcia wyrażonej zgody na przekazywanie danych osobowych do PZU Pomoc SA w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Programie.
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych
można kontaktować się telefonicznie z PZU SA pod numerem 801-102-102 lub wyznaczonym przez PZU
SA Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: IODpzu@pzu.pl.
Uczestnik Programu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(www.uodo.gov.pl).
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu zawiera Informacja
Administratora danych osobowych dostępna w Aplikacji PZU GO oraz na stronie www.pzu.pl/pzugo

obowiązuje do 2019-03-12
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu w ramach
Programu „PZU GO” jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al.
Jana Pawła II 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000009831, NIP: 526025-10-49, o kapitale zakładowym 86.352.300 zł, wpłaconym w całości.
2. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z
Programem, tj. w celu:
1) rejestracji osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako
Uczestników Programu;
2) udziału Uczestników Programu w Programie, w tym wykorzystania Aplikacji PZU GO w czasie jazdy
Samochodem osobowym;
3) czerpania korzyści z Programu określonych w § 5 Regulaminu Programu „PZU GO”;
4) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;
5) dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
3. W celu umożliwienia czerpania korzyści przez Uczestników Programu z Aplikacji PZU GO, Administrator
dokonuje profilowania Uczestników Programu w zakresie stylu ich jazdy oraz okoliczności z tym
związanych, w tym w zakresie:
1) automatycznej identyfikacji zdarzeń: kierunku siły, czasu, lokalizacji, przeciążenia oraz informacji
o tym, czy Samochód osobowy poruszał się po zderzeniu;
2) automatycznego powiadomienia Infolinii PZU o wypadku: ustalanie według zadanego algorytmu,
czy doszło do dużego przeciążenia;
3) rejestrowania stylu i bezpieczeństwa jazdy Uczestników Programu;
4)
zachowania Uczestnika Programu:
a) płynność jazdy wyrażona w zakresie informacji o nagłym hamowaniu, dużym
przyspieszeniu, mierzenie hamowania i przyspieszenia przy wysokiej częstotliwości
próbkowania, ich uśrednianie i agregowanie w odpowiednich odstępach czasu,
b) wskaźnik przekroczenia prędkości: określenie tendencji do przekraczana prędkości jazdy;
5) historii podróży:
a) czas jazdy Samochodem osobowym,
b) przejechany dystans,
c) lokalizacja startu i końca podróży,
d) data i godzina startu i końca podróży.
Wynik profilowania jest przedstawiany w formie statystyk oraz w formie graficznej i wskaźnikowej.
4. Ponadto, dane osobowe Uczestników Programu dotyczące stylu jazdy mogą być również przetwarzane
w celu oceny potrzeb dotyczących rozwoju Aplikacji PZU GO, w tym oferowania nowych
funkcjonalności Aplikacji PZU GO.
5. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
1) w celu spełnienia obowiązków publicznoprawnych, o ile takie będą miały zastosowanie – w
związku z niezbędnością ich przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności ustawy o rachunkowości i Ordynacji
podatkowej przez okresy wynikające z tych przepisów prawa;
2) w celu oceny potrzeb dotyczących rozwoju Aplikacji PZU GO – na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes
Administratora polega na ocenie obecnych funkcjonalności Aplikacji PZU GO, potrzeb
dostosowawczych funkcjonalności Aplikacji PZU GO i możliwości wdrożenia nowych
funkcjonalności Aplikacji PZU GO. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu nie narusza
podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, a osoba ma prawo złożyć sprzeciw
wobec przetwarzania jej danych osobowych w tym celu. Dane będą przetwarzane w tym celu przez
okres niezbędny do dokonania odpowiednich ustaleń przez Administratora w zakresie potrzeb
rozwoju Aplikacji PZU GO, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od zakończenia Programu.
6. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu, w drodze umowy
zawartej na piśmie, dla celów związanych z realizacją Programu:
1) Telematics Technologies sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa; Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000688279, REGON 367906160, NIP

5252717680; - w zakresie nr polisy, adresu email, nr telefonu, danych lokalizacyjnych, danych
telemetrycznych;
2) Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, z siedzibą przy Al.
Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, NIP 6750001923 - w zakresie optymalizacji algorytmów
wykrywania wypadków oraz zdarzeń drogowych.
7. Dane osobowe Uczestników Programu mogą zostać udostępnione innym administratorom danych, gdy
taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury,
Policji oraz innych organów państwowych, a także gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb
Administratora, w szczególności operatorom pocztowym i firmom kurierskim, kancelariom prawnym,
audytorom.
8. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na terytorium Unii Europejskiej, zarówno przez
Administratora, jak i przez podmioty przetwarzające, o których mowa w ust. 6.
9. Każdy Uczestnik Programu ma prawo do żądania:
1) dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są
wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania,
kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub
zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich
pozyskania przez nas (art. 15 RODO);
2) kopii danych osobowych, których dostarczył Administratorowi i przekazania jej Uczestnikowi
Programu lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu
komputerowego formacie, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu
wykonania umowy (art. 20 RODO);
3) sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO);
4) usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli:
a) Uczestnik Programu wycofał zgodę, a Administrator nie posiada innej podstawy prawnej do
przetwarzania tych danych,
b) dane osobowe Uczestnika Programu przestały być niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w których były przetwarzane,
c) Uczestnik Programu wniósł sprzeciw, który Administrator uznał za zasadny,
d) dane osobowe Uczestników Programu są wykorzystywane niezgodnie z prawem;
5) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać, aby Administrator
zaprzestał ich przetwarzania (nie dotyczy to jednak przechowywania danych osobowych), w
sytuacjach, gdy Uczestnik Programu:
a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas Administrator ograniczy
ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych Uczestnika
Programu,
b) kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,
c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale Uczestnikowi Programu są one potrzebne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń,
d) wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych – do czasu podjęcia przez Administratora
decyzji co do zasadności sprzeciwu;
6) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika wobec
przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
Administratora. Na skutek wniesienia sprzeciwu Administrator rozważy, czy – ze względu na
szczególną sytuację Uczestnika Programu – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad
interesami, które realizuje, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a nie
ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, Administrator usunie je (art. 21 ust. 1
RODO);
7) cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania na podstawie
zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO).
10. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych
można kontaktować się telefonicznie z PZU SA pod numerem 801-102-102 lub z Inspektorem Ochrony
Danych: IODpzu@pzu.pl.
11. Uczestnik Programu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(www.uodo.gov.pl).

