
 

  

 

 
 
 
 

 

Q Broker Sp. z o.o. 
ul. Bobrowiecka 1 
00-728 Warszawa 
www.qbroker.pl 

e-mail: biuro@qbroker.pl 
tel.:      (+48) 533 868 335 

NIP: 7010542114 
KRS: 0000597737 
REGON: 363552008 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 60 000 zł 

Klauzula informacyjna ogólna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (dalej „RODO”) informujemy, że : 

1. Q BROKER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Bobrowiecka 1 jest Administratorem Danych Osobowych 
(ADO). Z ADO można się skontaktować poprzez adres email: biuro@qbroker.pl, formularz kontaktowy pod adresem: 
https://qbroker.pl/, telefonicznie pod numerem +48 533 868 335 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. ADO powołał inspektora danych osobowych, kontakt: iod@qbroker.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1) wykonywania zleconej ADO usługi brokerskiej w zakresie ubezpieczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, względnie art. 9 ust. 2 
lit. f RODO); 

2) wykonania czynności brokerskich na zlecenie podmiotu, który przekazał nam Pani/Pana dane (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
3) archiwizacji i wypełniania obowiązków prawnych, ciążących na ADO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnego roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
5) marketingu bezpośredniego usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem ADO jest dostarczanie 

informacji o oferowanych usługach.  
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi marketingowe, pocztowe, 

kurierskie, usługi prawne, podatkowe oraz podmioty współpracujące z ADO. 
5. Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz działań z tym związanych, a po jej zakończeniu będą 

przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowo - księgowego, 
dystrybucji ubezpieczeń oraz kontaktów handlowych i marketingowych (do czasu zgłoszenia sprzeciwu).  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmieniania ich i uzupełniania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie i złożenia 
wniosku o usunięcie danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 
w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  

8. W sytuacji, kiedy podanie danych przez Panią/Pana jest warunkiem zawarcia umowy, odmowa podania danych osobowych 
skutkować będzie niemożnością realizacji zleconych przez Panią/Pana usług. Podanie danych osobowych w celu 
marketingowym jest dobrowolne. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
10. Pan/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich. 

    


