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Szanowni Państwo, 
Poniżej wyjaśniam dlaczego UBEZPIECZAJĄCY nie może 
zawierać umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 
z TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ. 

W skrócie:  
UBEZPIECZAJĄCY nie może powierzyć czynności, do których 
wykonywania sam nie ma prawa. 

UZASADNIENIE

ROZPORZĄDZENIE RODO – rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

DANE OSOBOWE 
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej 
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); 
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można 
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności 
na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer 
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość osoby fizycznej.  

CEL PRZETWARZANIA 
Dane osobowe muszą być  zbierane w konkretnych, wyraźnych 
i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób 
niezgodny z tymi celami. Cele prawnie uzasadnione są zgodne 
z ustawami dotyczącymi  ubezpieczeń, w szczególności z ustawą 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W zakładach 
ubezpieczeń to obsługa umów ubezpieczenia.

PRZETWARZANIE  
Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych 
na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, 
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, 
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie 
lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.  

POWIERZENIE 
Powierzenie to przekazanie części własnej działalności gospodarczej 
zaufanemu podmiotowi specjalizującemu się w realizacji zadań 
określonej działalności gospodarczej. Powierzamy zadania, które 
wolno nam wykonywać w osiągnięciu celu naszej działalności. 

UDOSTĘPNIENIE – udostępnianie DANYCH OSOBOWYCH 
innemu administratorowi to sytuacja, w której  jeden administrator 
udostępnia dane drugiemu i każdy z nich wykorzystuje je do realizacji 
własnych celów.

ADMINISTRATOR
Administrator  oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, 
jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi 
ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele 
i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub 
w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii 
lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony 
administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego 
wyznaczania.
Zakład Ubezpieczeń jest ADMINISTRATOREM.
Ubezpieczający w Ubezpieczeniach Grupowych jest 
ADMINISTRATOREM.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY 
Podmiot przetwarzający zwany również PROCESOREM oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 
podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora. 
Dla przykładu: Agenci są PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH to  
przetwarzanie przez PODMIOT PRZETWARZAJĄCY odbywające 
się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które 
podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą 
PODMIOT PRZETWARZAJĄCY z ADMINISTRATORA, określają 
przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, 
rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, 
obowiązki i prawa ADMINISTRATORA. 
Przetwarzanie danych osobowych jest jedynie elementem dodatkowym 
prowadzenia działań gospodarczych, a nie celem samym w sobie. Gdy 
działania będą dotyczyły przetwarzania danych osobowych zebranych 
przez ADMINISTRATORA i będą zlecone do realizacji w imieniu 
ADMINISTRATORA wyspecjalizowanemu podmiotowi dochodzi  do 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podstawa prawna 
powierzenia przetwarzania danych osobowych od 25 maja 2018 r.: 
ROZPORZĄDZENIE RODO Artykuł 28  Podmiot przetwarzający

PODSUMOWANIE w kontekście danych osobowych
UBEZPIECZAJĄCY a TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ wykonuje czynności 
ubezpieczeniowe zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (zbiera dane osobowe do ubezpieczenia).

UBEZPIECZAJĄCY UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE w związku 
z przystąpieniem do ubezpieczenia. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH przez 
UBEZPIECZAJACEGO następuje  na podstawie umowy ubezpieczenia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
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Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
ROZPORZĄDZENIE RODO Artykuł 6 Zgodność przetwarzania 
z prawem 
„1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, 
gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden 
z poniższych warunków: 
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 
celów; 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;”

Z poważaniem,
Paweł Zabielski 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji, 
Warszawa, 16 maja 2018 r.


