
 

 

Co znajduje się w dokumencie? 

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

 

Dokument, który czytasz stanowi politykę prywatności firmy Alea Broker Sp. z o.o. 

w Internecie znajdziesz nas pod adresem www.aleabroker.pl  

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Alea Broker Sp. z o.o., NIP 9721176231, 

nr REGON 300770496, ul. Błażeja 90A/2 61-608 Poznań 

 

Jak możesz się z nami skontaktować? 

Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych 

osobowych, lub po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności 

napisz na adres e-mail: biuro@aleabroker.pl 

Nasze dane korespondencyjne to: 

Alea Broker Sp. z o.o. 

ul. Błażeja 90A/2 

60-608 Poznań 

 

Dane osobowe i prywatność oraz prawa osoby udostępniającej 

Jeśli zamierzasz przekazać nam swoją szkodę do likwidacji, chcesz zawrzeć umowę 

ubezpieczenia lub chcesz otrzymać oferty umów ubezpieczenia przygotowanych przez 

różnych ubezpieczycieli – zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych 

osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla naszej 

współpracy – ze względu na charakter prowadzonej przez nas działalności. I ocenę 

ryzyka, której indywidualnie dokonujemy dla każdego wygenerowanego zapytania. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator. 

W związku z tym Twoje dane przetwarzane są przez nas w celach związanych ze 

świadczeniem przez nas usług, a w szczególności w celu dokonania oceny ryzyka 

ubezpieczeniowego, przygotowania najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej, 

porównania różnych dostępnych ofert ubezpieczeniowych dostępnych na rynku 

(przygotowanych w oparciu o udostępnione przez Ciebie dane) lub w celu dokonania 

kompleksowej likwidacji zgłoszonej przez Ciebie szkody, a także - jeśli się zgodzisz - także 

w celach marketingowych/informacyjnych. Jeśli się na to zgodzisz – będziesz otrzymywać 

od nas m.in. przypomnienia o konieczności przedłużenia danej umowy ubezpieczeniowej, 
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decyzje podejmowane przez ubezpieczyciela w ramach likwidacji Twojej szkody, a także 

inne informacje niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi przez nasza firmę, na 

adresy elektroniczne, które nam udostępniłeś (e-mail, nr telefonu). Pamiętaj, że w każdej 

chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych w celach 

marketingowych/informacyjnych. Aby odwołać swoją zgodę wystarczy, że skontaktujesz 

się z nami. 

Ponadto przysługuje Ci prawo do wglądu w treść dotyczących Cię danych, w każdej chwili 

możesz również zażądać ich poprawienia, zmiany, usunięcia lub przeniesienia do innego 

podmiotu administrującego. 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne 

z przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z rozporządzeniami unijnymi. 

Jednocześnie jeśli uważasz, że w jakikolwiek sposób naruszamy Twoje dane osobowe, 

przysługuje Ci prawo do złożenia odpowiedniej skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (dawniej zwanym GIODO - Głównym Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych). 

 

Ciasteczka (cookies) 

Strona internetowa naszej firmy, jak większość witryn internetowych, korzysta 

z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci 

Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania 

z wszystkich funkcjonalności naszej strony. Pliki cookies nie powodują zmian 

w ustawieniach Twojego urządzenia. Ponadto w każdej chwili możesz je usunąć – 

korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz 

również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. 

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów: 

– zapamiętywania informacji o Twojej sesji 

– statystycznych 

– marketingowych 

– udostępnienia Ci pozostałych funkcjonalności strony 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę 

w Twojej przeglądarce możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. 

Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. 

Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności 

od przeglądarki, której używasz: 



 

 

– Firefox 

– Chrome 

– Safari 

– Internet Explorer / Microsoft Edge 

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii. 

 

Usługi Zewnętrzne 

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczenia usług przez nasza firmę, 

Twoje dane osobowe są przekazywane do podmiotów bezpośrednio z nami 

współpracującymi, które pozwalają nam trzymać rękę na pulsie i mieć dostęp do możliwie 

szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych obecnych na rynku, jak i dokonywać 

wszelkich czynności zmierzających do skutecznego reprezentowania Twoich interesów 

w trakcie likwidowania zgłoszonej przez Ciebie szkody. 

 

 


