
 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych ze szkodą przez GetCar 

sp. z o.o. w celu obsługi zgłoszonej szkody. 

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest  GetCar sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. 

Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000236904, NIP: 9591689008, REGON 260029663. 

Przekazane dane osobowe w postaci: dane uczestników kolizji (imię i nazwisko, adres, tel, adres email, 

nr prawa jazdy, data ważności prawa jazdy, kategoria prawa jazdy), dane dotyczące pojazdów biorących 

udział w kolizji ( marka, typ, nr rejestracyjny, kraj rejestracji, zakład ubezpieczeń, zielona karta), dane 

ubezpieczonego ( imię i nazwisko, adres, tel lub adres email) dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym, 

dane zawarte w Polisie OC, będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi zgłoszonej szkody i zostaną 

przekazane ubezpieczycielowi oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne. Twoje dane 

osobowe nie będą wysyłane do państw trzecich.  

1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub do czas zakończenia 

postępowania likwidacyjnego w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści 

danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

4. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.  

5. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę lub zrealizować swoje prawa, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej 

napisz do nas na adres email: odo@getcar.com.pl. 

6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych 

masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).  

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem obsługi zgłoszonej szkody. 
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