
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Organizatorem Akcji Specjalnej „Wymiana telewizora” jest 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie, al. Jana Pawła II 24 (00-133), wpisana 
do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000009831, NIP 5260251049, 
o kapitale zakładowym 86 352 300 zł, wpłaconym w całości.

§ 2
Zwrotom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się 
następujące znaczenie:
1) Akcja Specjalna – Akcja Specjalna „Wymiana telewizora”;
2) PZU – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna;
3) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki 

skorzystania z Akcji Specjalnej określone w niniejszym 
Regulaminie;

4) Ubezpieczenie PZU Dom – umowa Ubezpieczenia PZU Dom 
zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Powszechnym Zakładem 
Ubezpieczeń Spółką Akcyjną.

§ 3
Akcja Specjalna trwa od 14.06.2018 r. do 15.07.2018 r.

WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI SPECJALNEJ
§ 4

1. W Akcji Specjalnej mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy 
spełniają łącznie poniższe warunki:
1) posiadają Ubezpieczenie PZU Dom z okresem 

ubezpieczenia obowiązującym w czasie trwania Akcji 
Specjalnej; 

2) posiadane Ubezpieczenie PZU Dom obejmuje 
ubezpieczenie ruchomości domowych w wartości 
nowej;

3) w okresie trwania Akcji Specjalnej wystąpi szkoda 
związana z uszkodzeniem odbiornika telewizyjnego 
w wyniku przepięcia, w ramach której przysługuje 
od PZU roszczenie o zapłatę odszkodowania oraz 
istnieje odpowiedzialność PZU za zdarzenie;

4) przedmiotem szkody nie jest ten sam odbiornik 
telewizyjny, dla którego w okresie 6 miesięcy 
poprzedzających datę powstania szkody obsługa 
szkody zakończona została wydaniem decyzji 
o oddaleniu roszczeń lub wypłatą odszkodowania 
za szkodę całkowitą;

5) szkoda zostanie zgłoszona do PZU w okresie trwania 
Akcji Specjalnej.

2. W ramach udziału w Akcji Specjalnej Uczestnik 
może skorzystać z prawa do zamiany świadczenia 
przysługującego od PZU na organizację i pokrycie kosztów 
wymiany uszkodzonego odbiornika telewizyjnego na nowy 
(w ramach wypłaty odszkodowania) w 72 godziny robocze 
od momentu zaakceptowania oferty wymiany odbiornika 
telewizyjnego przez Uczestnika, w trybie przewidzianym 
w § 5 ust. 7.

3. Za godziny robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu 
uznawane są godziny od 8.00 w poniedziałki do godziny 
16.00 w piątki z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy.

4. Uczestnik może tylko raz skorzystać z Akcji Specjalnej, 
przez co należy rozumieć zgłoszenie do PZU jednej szkody 
w ramach jednej umowy Ubezpieczenia PZU Dom.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do okoliczności 
i przyczyny powstania szkody PZU zastrzega sobie prawo 
do odmowy skorzystania z obsługi szkody na warunkach 
przewidzianych w niniejszym Regulaminie i do dalszej 
jej obsługi na warunkach przewidzianych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia.

6. PZU zastrzega sobie prawo do weryfikacji okoliczności 
i przyczyny powstania szkody po skorzystaniu przez 
Uczestnika z obsługi szkody na warunkach przewidzianych 
w niniejszym Regulaminie, również po zakończeniu Akcji 
Specjalnej.

§ 5
1. W celu wzięcia udziału w Akcji Specjalnej Uczestnik 

jest zobowiązany do zgłoszenia do PZU szkody, o której 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 za pośrednictwem infolinii 
PZU oraz do udostępnienia PZU adresu e-mail w celu 
prowadzenia dalszej komunikacji drogą elektroniczną. 
W tym celu na infolinii PZU pod numerem 0 801 102 102 
udostępniono dedykowaną ścieżkę zgłoszenia szkody 
(należy wybrać zgłoszenie szkody w mieszkaniu, domu 
lub majątku, a następnie „jeśli masz uszkodzony telewizor 
– wybierz 1”). PZU podejmuje dwie próby kontaktu 
ze zgłaszającym szkodę w celu ustalenia, czy zgłaszający 
jest zainteresowany skorzystaniem z Akcji Specjalnej. 
W przypadku, gdy nie uda się nawiązać kontaktu 
ze zgłaszającym szkodę, obsługa szkody jest dalej 
realizowana na warunkach przewidzianych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia.
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2. Po nawiązaniu kontaktu z Uczestnikiem i uzyskaniu jego 
adresu e-mail, PZU przedstawi Uczestnikowi nie mniej 
niż cztery oferty odbiorników telewizyjnych, na które 
może zostać wymieniony odbiornik telewizyjny, który jest 
przedmiotem zgłoszonej szkody. Oferty zostaną przekazane 
drogą e-mailową. Uczestnik może dokonać wyboru tylko 
jednej oferty. 

3. PZU będzie współpracowało w zakresie organizacji 
wymiany uszkodzonego odbiornika na nowy ze spółką 
PZU Pomoc SA (KRS 0000326045).

4. PZU przygotuje oferty odbiorników telewizyjnych, 
przyjmując takie same lub najbardziej zbliżone 
parametry techniczne charakteryzujące odbiornik będący 
przedmiotem zgłoszonej szkody w dniu powstania tej 
szkody.

5. Oferty nowych odbiorników telewizyjnych zostaną wybrane 
spośród oferowanych przez sklepy na platformie handlowej 
on-line o charakterze otwartym, dostępnych w domenie 
allegro.pl.

6. PZU zastrzega sobie prawo do zamiany oferty przekazanej 
Uczestnikowi na inną, spełniającą warunki określone w ust. 4. 

7. Uczestnik jest zobowiązany przekazać do PZU decyzję 
dotyczącą wyboru oferty do godziny 9.00 dnia 
następującego po dniu, w którym otrzymał oferty 
od PZU, drogą e-mailową zwrotnie na adres e-mail, 
z którego otrzymał oferty. Decyduje godzina dostarczenia 
wiadomości e-mail na skrzynkę pracownika PZU, który 
przekazywał Uczestnikowi oferty.

8. Przekazanie PZU decyzji dotyczącej wyboru oferty 
w terminie wskazanym w ust. 7 jest warunkiem 
uczestnictwa w Akcji Specjalnej. W przypadku 
nieprzekazania decyzji w wyznaczonym terminie 
obsługa szkody będzie dalej realizowana na warunkach 
przewidzianych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

9. PZU zorganizuje dostawę nowego odbiornika telewizyjnego 
na adres przekazany przez Uczestnika na terytorium RP 
w 72 godziny robocze od momentu zaakceptowania 
oferty wymiany odbiornika telewizyjnego przez Uczestnika 
w trybie przewidzianym w ust. 7. Warunkiem dotrzymania 
terminu jest dokonanie odbioru przez Uczestnika nowego 
odbiornika telewizyjnego we wskazanym przez PZU 
terminie.

10. Uczestnik na żądanie PZU zobowiązuje się wydać 
wskazanemu przez PZU podmiotowi odbiornik będący 
przedmiotem szkody w terminie uzgodnionym z podmiotem 
wskazanym do odbioru urządzenia. Uczestnik zobowiązuje 
się bezpłatnie przechować do wydania odbiornik będący 
przedmiotem szkody w terminie do 14 dni od dnia 
dostarczenia nowego urządzenia. Ewentualnie, o ile 
wykonanie powyższych czynności nie będzie możliwe w tym 
okresie, przez okres kolejnych 14 dni – o ile termin ten został 
uzgodniony z podmiotem wskazanym do odbioru.

§ 6
1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Specjalnej jest 

akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz 
akceptacja treści i zawarcie z PZU ugody dotyczącej 

zamiany przysługującego od PZU świadczenia na 
organizację i pokrycie kosztów wymiany uszkodzonego 
odbiornika telewizyjnego na nowy (w ramach wypłaty 
odszkodowania). Wzór ugody stanowi załącznik nr 1 
do Regulaminu.

2. Treść ugody zostanie przekazana Uczestnikowi 
w wiadomości e-mail zawierającej oferty, o których mowa 
w § 5 ust. 2.

3. Uczestnik zobowiązany jest wraz z decyzją, o której mowa 
w § 5 ust. 7, przekazać do PZU oświadczenie o akceptacji 
warunków Regulaminu oraz ugody, o której mowa w ust. 1. 
Oświadczenie należy przekazać w tej samej wiadomości 
e-mail, w której przekazywana jest decyzja dotycząca 
wyboru oferty.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 7

Administratorem danych osobowych Uczestników jest 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Informacja 
Administratora danych osobowych stanowi załącznik nr 2 
do Regulaminu.

REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8

1. PZU zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji 
Specjalnej przez upływem okresu jej obowiązywania po 
upływie dwóch dni od czasu ogłoszenia takiej informacji 
przez PZU w formie publikacji na stronie internetowej 
www.dom.pzu.pl.

2. PZU zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu 
w czasie trwania Akcji Specjalnej. Wszelkie zmiany 
w Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia 
przez PZU w formie publikacji na stronie internetowej 
www.dom.pzu.pl.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem 
określającym zasady prowadzenia Akcji Specjalnej.

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej 
www.dom.pzu.pl.

5. Reklamacje dotyczące Akcji Specjalnej można składać 
na adres reklamacje@pzu.pl ze wskazaniem numeru 
szkody w tytule wiadomości. Szczegółowe informacje 
dotyczące trybu i zasad składania reklamacji zostały 
określone w Postanowieniach końcowych Ogólnych 
Warunków Ubezpieczenia PZU Dom. 

Załączniki:
1. Wzór ugody
2. Informacja Administratora danych osobowych
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Opłata zgodna z taryfą operatora
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Miejscowość ...................................................., dnia ..................................................

Pomiędzy 

...........................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko Ubezpieczonego lub osoby pisemnie upoważnionej przez Ubezpieczonego

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
adres, telefon, e-mail

zwanym dalej „Ubezpieczonym”

a  

Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną zwanym dalej „PZU” 

została zawarta Ugoda o następującej treści:
1.  Ubezpieczony oświadcza, że zgłosił do PZU szkodę w związku z uszkodzeniem urządzenia elektronicznego:  

 
....................................................................................................................................................................................1 
w następstwie przepięcia, w ramach której przysługuje mu od PZU roszczenie o zapłatę odszkodowania. Szkoda została 
 
zarejestrowana pod numerem PL ................................................................ (dalej zwanym „postępowaniem likwidacyjnym”). 

2. W trakcie postępowania likwidacyjnego Ubezpieczony oświadczył, że jest zainteresowany udziałem w Akcji Specjalnej 
polegającej na zmianie świadczenia przysługującego od PZU na organizację i pokrycie kosztów wymiany uszkodzonego 
urządzenia na nowe przez PZU (w ramach wypłaty odszkodowania). 

3. W postępowaniu likwidacyjnym przedstawiono Ubezpieczonemu propozycje nowych urządzeń wraz z ich opisami 
– tj. posiadające takie same lub najbardziej zbliżone parametry techniczne w stosunku do tych, jakie posiadało urządzenie 
objęte ochroną ubezpieczeniową w dniu powstania szkody – na które może zostać wymienione uszkodzone urządzenie 
elektroniczne. Propozycje nowych urządzeń zostały wybrane spośród oferowanych przez sklepy na platformie handlowej 
on-line o charakterze otwartym, dostępnych w domenie allegro.pl. 

4.  Ubezpieczony oświadcza, że spośród zaproponowanych wybrał nowe urządzenie................................................................ 
 
.....................................................................................................................................................................2 w sklepie 
 
....................................................................................................................................................................................3 
Strony wyrażają zgodę na zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany urządzenia przez PZU, o którym mowa w ust. 1, na 
urządzenie nowe, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz zobowiązuje się zorganizować oraz pokryć koszt transportu 
nowego urządzenia do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na terytorium RP. 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 9831, NIP: 526-025-10-49,
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UGODA
UPOWAŻNIENIE DO WYPŁATY 
ODSZKODOWANIA

Załącznik nr 1 Wzór ugody
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1 telewizor marka, model lub inne cechy identyfikacyjne
2 marka, model lub inne cechy identyfikacyjne
3 nazwa sklepu z wybraną ofertą
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5. Na podstawie art. 9211 Kodeksu cywilnego Ubezpieczony upoważnia PZU do wypłaty należnego odszkodowania na rzecz 
podmiotu (sklep, o którym mowa w ust. 4) oferującego nowe urządzenie, o którym mowa w ust. 4., z przeznaczeniem na 
zapłatę ceny sprzedaży.

6. W celu wykonania Ugody Ubezpieczony:
1)  upoważnia PZU Pomoc SA (KRS 0000326045) z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 

do zawarcia w imieniu Ubezpieczonego umowy sprzedaży urządzenia, o którym mowa w ust. 4;
2) upoważnia PZU SA (KRS 0000009831) z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa do 

udostępnienia danych osobowych Ubezpieczonego do sklepu oferującego nowe urządzenie, o którym mowa w ust. 4.
7.  PZU i PZU Pomoc SA nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu roszczeń wynikających z gwarancji, rękojmi ani z tytułu zgodności 

nowego urządzenia z umową sprzedaży zawieraną pomiędzy Ubezpieczonym a sklepem oferującym nowe urządzenie, o którym 
mowa w ust. 4. Ubezpieczony przyjmuje do wiadomości, że w wykonaniu Ugody będzie zawarta na jego rzecz umowa 
sprzedaży nowego urządzenia, o którym mowa w ust. 4, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. 

8. Niniejsza Ugoda nie stanowi odnowienia w rozumieniu przepisu art. 506 Kodeksu cywilnego.
9.  Ugoda została zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której Ubezpieczony jest 

konsumentem i w związku z tym termin, w ciągu którego Ubezpieczony może odstąpić od Ugody, składając pisemne 
oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia zawarcia Ugody lub od dnia doręczenia Ubezpieczonemu informacji, które 
należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin 
późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.

10.  W sprawach nieuregulowanych w Ugodzie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy 
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

11.  Integralną część Ugody stanowią Regulamin Akcji Specjalnej „WYMIANA TELEWIZORA” oraz informacje dotyczące korzystania 
z prawa odstąpienia od Ugody wraz z wzorem formularza o odstąpieniu od Ugody. 

 

...............................................................................................
Podpis Ubezpieczonego lub osoby pisemnie upoważnionej  

przez Ubezpieczonego do otrzymania odszkodowania
(czytelnie imię i nazwisko)

2/2



ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA I INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH
Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą 
w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem 
adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej 
wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich 
sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może 
Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora 
Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się 
odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail IODpzu@pzu.pl 
lub pisemnie na adres PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 
00-133 Warszawa. 

PRZETWARZANIE DANYCH
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu: 
• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą 

prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania 
danych do zawarcia i wykonywania umowy,

• oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób 
zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed 
zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest 
niezbędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia,

• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych 
administratora, obejmującego profilowanie w celu 
dostosowania przesyłanych treści marketingowych 
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
administratora; uzasadnionym interesem administratora 
jest dostarczanie klientom informacji o produktach 
ubezpieczeniowych i innych produktach finansowych 
oferowanych przez PZU SA; w przypadku wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 
marketingowych w przypadku nieposiadania ubezpieczenia 
w PZU SA, tj. w przypadku niezawarcia umowy ubezpieczenia 
lub po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia, zgoda ta będzie 
podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych; 
do celów marketingu wykorzystywane będą podane dane 
kontaktowe oraz dane kontaktowe pozyskane w przyszłości,

• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony 
przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem 
umową ubezpieczenia – 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 
wynikającymi z zawartej umowy ubezpieczenia,

• reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania 
jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym 
interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka 
ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą 
z Panią/Panem,

• wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących 
przechowywania dowodów księgowych dotyczących 
umów ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania 
jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów 
o rachunkowości,

• podejmowania ewentualnych czynności w związku 
z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń 
lub odszkodowań – podstawą prawną przetwarzania 
jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym 
interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania 
wypłacaniu nienależnych świadczeń lub odszkodowań.

Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej 
będą podejmowane automatycznie, tj. bez udziału 
człowieka, na podstawie Pani/Pana danych niezbędnych 
do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez 
ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. 
Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną 
ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem 
umowy ubezpieczenia. W związku ze zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki 
ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania 
tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz 
wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy 
i podjęcie decyzji przez pracownika.
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną 
umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania 
umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych 
nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest 
dobrowolne.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 9831, NIP: 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł, wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Informacja  
Administratora danych osobowych  
dla klienta

Załącznik nr 2 Informacja Administratora danych osobowych
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801 102 102    pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu 
przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub 
do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy 
ubezpieczenia.
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane 
wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, 
obejmującego profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw 
wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest 
zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu 
jej wycofania. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom 
i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych 
na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom 
reasekuracji, a także mogą być przekazywane innym 
spółkom z Grupy PZU, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na takie 
przekazanie.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: 
dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane 
w celu windykacji należności, agencjom marketingowym 
czy też agentom ubezpieczeniowym, przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem 
i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom 
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 
w związku z realizacją umowy ubezpieczenia komunikacyjnego 
albo turystycznego. 

PANI/PANA PRAWA
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych 
osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych 
osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana 
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 
Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 
interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby 
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej 
wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale 
lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo 
na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować 
się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, 
korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 
w Polsce.
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