Polityka prywatności
Tokio Marine Europe S.A.
Do prywatności naszych klientów podchodzimy bardzo poważnie i jesteśmy zaangażowani w jej
ochronę. Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przekazujemy
Państwa dane osobowe oraz przybliża Państwa prawa związane z przechowywaniem przez nas
danych w trakcie korzystania z naszej strony internetowej lub korzystania z naszych usług w inny
sposób.

Ostatnia aktualizacja grudzień 2018

Niniejsza polityka zawiera informacje na temat:
•

rodzaju gromadzonych przez nas Państwa danych osobowych oraz sposobu ich gromadzenia;

•

sposobu wykorzystywania danych osobowych;

•

podstawy prawnej do gromadzenia Państwa danych osobowych;

•

podmiotów, którym udostępniamy Państwa dane osobowe;

•

lokalizacji, do których przekazujemy Państwa dane osobowe;

•

długości okresu, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe;

•

Państwa praw i zakresu decyzyjności w odniesieniu do posiadanych przez nas danych;

•

sposobów składania skarg związanych z posiadanymi przez nas danymi; oraz

•

kontaktu w przypadku pytań związanych z niniejszą broszurą informacyjną lub z posiadanymi przez
nas danymi.

•

Ponadto niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy na
stronie internetowej pliki typu cookie.
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Kim jest TMHCC?
Tokio Marine HCC jest nazwą handlową firmy Tokio Marine Europe SA. Więcej informacji można znaleźć
pod następującym adresem: http://www.tokiomarinehd.com/en/group/. W niniejszej Polityce Prywatności
spółki te określa się łącznie jako „TMHCC” albo zaimkami „my”, „nas”, „nam”,„nasz” i „nasze”.
Dla celów europejskich przepisów o ochronie danych, w czasie kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę
internetową www.tmhcc.com (nasza „Strona internetowa”) lub w inny sposób korzystają z naszych usług,
przebywając na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (lub „EOG”), administratorem Państwa
danych jest TMHCC.
Czym są dane osobowe?
W niniejszej broszurze informacyjnej na temat prywatności odniesienia do „danych” lub „danych osobowych”
oznaczają dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Do Państwa danych osobowych należą
m.in imię i nazwisko, adres i numer telefonu, a także takie informacje jak adres IP komputera oraz lokalizacja.
Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?
•

Informacje podawane dobrowolnie

W celu świadczenia usług możemy poprosić Państwa o podanie danych osobowych. Należą do nich między
innymi, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, płeć, data urodzenia, numer
paszportu, dane rachunku bankowego, historia kredytowa oraz historia roszczeń. O rodzaju danych, o
których podanie Państwa prosimy, oraz o przyczynach, dla których o nie prosimy, będziemy informować
Państwa na bieżąco.
Niektóre podane informacje mogą należeć do kategorii danych „objętych szczególną ochroną”. „Dane
osobowe objęte szczególną ochroną” zostały określone w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych
(„RODO”) jako informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, pochodzenia rasowego i
etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i filozoficznych, przynależności do związków
zawodowych oraz informacje dotyczące życia seksualnego i orientacji seksualnej.
•

Informacje gromadzone w sposób zautomatyzowany

Podczas Państwa wizyt na naszej Stronie internetowej możemy gromadzić niektóre informacje z Państwa
urządzenia w sposób zautomatyzowany. W niektórych krajach, w tym krajach z EOG, takie informacje mogą
być traktowane jak dane osobowe na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych.
W szczególności do informacji gromadzonych w sposób zautomatyzowany mogą należeć adres IP rodzaj
urządzenia, unikalne numery identyfikacyjne urządzeń, rodzaj przeglądarki, ogólne dane lokalizacyjne (np.
na poziomie kraju lub miasta) i inne informacje techniczne. Ponadto możemy gromadzić informacje o rodzaju
aktywności Państwa urządzenia na naszej stronie, w tym o odwiedzonych podstronach i linkach, które
Państwo kliknęli.
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Gromadzenie tego typu informacji pozwala nam lepiej zrozumieć osoby odwiedzające naszą Stronę
internetową oraz dowiedzieć się, gdzie przebywają i jakie treści na naszej Stronie internetowej są dla nich
interesujące. Tego rodzaju informacje wykorzystujemy do celów wewnętrznej analizy, do udoskonalania
naszej Strony internetowej oraz do zwiększania jej przydatności dla odwiedzających.
Niektóre spośród informacji tego rodzaju mogą być gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies oraz
podobnych technologii śledzenia. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w punkcie „Cookies”
poniżej.
•

Dane osobowe pozyskiwane przez nas z zewnętrznych źródeł

Może się również zadarzyć, iż pozyskamy Państwa dane ze źródeł zewnętrznych,niemiej jednak jedynie po
wcześniejszym upewnieniu się, że albo udzielili Państwo takim podmiotom odpowiedniej zgody, albo że na
innej podstawie w świetle prawa mogą one ujawniać nam Państwa dane na innej podstawie prawnej lub
takie działanie jest od nich w świetle prawa wymagane.
Na przykład, w przypadku gdy zechcą Państwo ubezpieczyć się u nas za pośrednictwem brokera, będziemy
mogli pozyskać od niego Państwa dane w celu przygotowania wyceny i/lub polisy ubezpieczeniowej. Aby
uzyskać informacje na temat sposobów wykorzystywania i udostępniania Państwa danych osobowych przez
brokera, prosimy zapoznać się z jego osobnym oświadczeniem o ochronie prywatności.
Ponadto celem świadczenia Państwu usług możemy gromadzić informacje z następujących źródeł:
•

biura informacji kredytowej;

•

bazy danych o działalności korupcyjnej oraz pozostałych baz danych;

•

agencje rządowe;

•

rejestr wyborców;

•

wyroki sądowe;

•

listy podmiotów objętych sankcjami;

•

członkowie rodziny;

•

w przypadku roszczenia ubezpieczeniowego: strona przeciwna w procesie, świadkowie, biegli,
likwidatorzy szkód, radcy prawni i osoby zajmujące się obsługą szkód.

W jaki sposób dane osobowe są wykorzystywane?
Możemy potrzebować Państwa danych do celu:
•

rejestracji Państwa jako nowych klientów (w tym przeprowadzenia weryfikacji klientów);

•

przygotowania dla Państwa wycen ubezpieczenia;

•

otrzymania od Państwa płatności;
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•

przekazania Państwu informacji na temat Państwa polisy;

•

odnowienia Państwa polisy;

•

uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla Państwa polisy;

•

obsługi roszczeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych;

•

ogólnego zarządzania ubezpieczeniem;

•

przestrzegania naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych;

•

modelowania ryzyka;

•

zapewnienia obrony w sprawach o roszczenia prawne lub wszczęcia postępowania z tytułu takich
roszczeń;

•

przeprowadzenia śledztwa w sprawie o oszustwo lub ścigania oszustwa;

•

udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania; lub

•

przesyłania Państwu komunikatów za pośrednictwem założonego przez Państwa konta internetowego;

Podstawa prawna do gromadzenia Państwa danych osobowych
Podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych będzie zależała od rodzaju danych
osobowych oraz kontekstu, w którym je gromadzimy.
W normalnych okolicznościach będziemy jednak gromadzić Państwa dane w celu świadczenia
usług/realizacji umowy, o ile ich przetwarzanie będzie wynikało z naszego uzasadnionego interesu prawnego
niewyłączonego przez Państwa interesy w zakresie ochrony danych lub podstawowe prawa i wolności, bądź
w oparciu o Państwa zgodę.
W niektórych przypadkach przed zarejestrowaniem Państwa jako klienta możemy wykorzystywać Państwa
dane osobowe do celu spełnienia naszego obowiązku prawnego, np. przeprowadzenia weryfikacji klienta i
oceny ryzyka prania pieniędzy.
W przypadku gdy będziemy potrzebować Państwa danych osobowych do celu spełnienia wymogu prawnego
lub realizacji umowy, wyraźnie poprosimy o nie we właściwym czasie, przy czym poinformujemy o tym, czy
podanie danych jest obowiązkowe czy nie (a także o tym, co pociąga za sobą niepodanie danych). Nie mają
Państwo obowiązku podawania nam swoich danych osobowych. Jeżeli jednak nie zechcą Państwo tego
zrobić, możemy nie być w stanie świadczyć Państwu niektórych usług.
Podobnie w przypadku gromadzenia i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o
nasz uzasadniony interes prawny (lub uzasadniony interes prawny dowolnego podmiotu zewnętrznego),
wyraźnie poinformujemy Państwa o podjęciu takich działań we właściwym czasie i wyjaśnimy, na czym
polega ww. interes prawny.
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Jeżeli mieszkają Państwo w Unii Europejskiej, będziemy gromadzić i wykorzystywać („przetwarzać”)
Państwa dane osobowe, w tym dane osobowe objęte szczególną ochroną, tylko wtedy, gdy takie
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, gdy takie przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia przez nas wszelkich zobowiązań prawnych, jakim podlegamy albo gdy będzie to
w interesie publicznym. Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych, w tym danych
osobowych objętych szczególną ochroną, będzie się odbywało na postawie przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych. Są to: (we Francji) ustawa dotycząca informatyki i swobód obywatelskich z dnia 6
stycznia 1978 ze zmianami; (w Hiszpanii) hiszpańska ustawa o ochronie danych osobowych ( Ustawa 3/2018
z dnia 5 grudnia 2018 r. O ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych); (w Niemczech)
niemiecka ustawa dostosowująca ustawę o ochronie danych do rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz
wdrażające dyrektywę (UE) 2016/680; (w Austrii) federalna ustawa o zmianie ustawy o ochronie danych
osobowych z 2000 r. (ustawa o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych); (w Belgii) ustawa z dnia 30
lipca 2018 r. o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych; (w Irlandii) ustawa o
ochronie danych osobowych z 2018 r.; (we Włoszech) włoski kodeks ochrony danych osobowych (w
powiązaniu z RODO); (w Luksemburgu) ustawa z dnia 1 sierpnia 2018 r. o powołaniu Krajowej Komisji
Ochrony Danych i Ogólnego Programu Ochrony Danych; (w Holandii) akt wykonawczy wdrażający RODO;
a (w Norwegii) norweska ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 r.
Jeżeli mają Państwo pytania lub chcą uzyskać dalsze informacje na temat podstawy prawnej, w oparciu o
którą gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane, prosimy o kontakt z wykorzystaniem informacji
zawartych w punkcie „Kontakt”.
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
spółkom z naszej grupy, zewnętrznym dostawcom usług oraz partnerom świadczącym usługi
przetwarzania danych (np. aby zapewnić wsparcie świadczenia usług) lub w inny sposób przetwarzającym
dane do celów opisanych w niniejszej Informacji na temat prywatności (zob. W jaki sposób TMHCC
wykorzystuje moje dane osobowe?”). Lista spółek obecnie wchodzących w skład grupy dostępna jest na
stronie https://www.tokiomarinehd.com/en/group/, a lista naszych obecnych dostawców usług i partnerów
dostępna jest na życzenie;
• właściwym organom ścigania, właściwym agencjom regulacyjnym lub rządowym, właściwym sądom lub
•

innym podmiotom zewnętrznym w przypadku gdy uważamy, że ujawnienie jest niezbędne (i) z uwagi na
obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze, (ii) do wykonania, ustalenia lub obrony naszego prawa
lub (iii) do ochrony naszych żywotnych interesów oraz żywotnych interesów innych osób;
•

potencjalnemu nabywcy (oraz jego przedstawicielom i doradcom) w związku z wszelkimi transakcjami
kupna, połączenia lub nabycia dowolnej części naszego przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że
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poinformujemy nabywcę o konieczności wykorzystywania przez niego Państwa danych jedynie do celów
podanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności;
•

dowolnej innej osobie pod warunkiem uzyskania Państwa zgody na ujawnienie.

Przekazywanie danych osobowych poza granice kraju
Państwa dane mogą być przekazywane do krajów innych niż kraj Państwa zamieszkania, oraz mogą być w
takich krajach przetwarzane. W takich krajach mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych niż w
Państwa kraju zamieszkania.
W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, że serwery HCC Insurance Holdings Inc. znajdują się w
Stanach Zjednoczonych, natomiast pozostałe spółki z grupy TMHCC są zarejestrowane w innych krajach, w
tym na terenie EOG i prowadzą działalność na całym świecie. Oznacza to, że zgromadzone dane możemy
przetwarzać w dowolnym spośród tych krajów.
Podjęliśmy jednak odpowiednie środki ostrożności, aby w takich przypadkach Państwa dane pozostały
objęte ochroną zgodną z niniejszą informacją o ochronie prywatności. W tym celu między innymi
wdrożyliśmy standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej stosowane w odniesieniu do przypadków
przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami z naszej grupy, nakładające na wszystkie spółki z
grupy wymóg zapewnienia ochrony danych przetwarzanych na terenie EOG zgodnie z unijnymi przepisami
o ochronie danych.
Standardowe klauzule umowne są dostępne na życzenie. Podobne środki ostrożności wdrożyliśmy w
odniesieniu do zewnętrznych dostawców usług i partnerów. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo
uzyskać na życzenie.
Przez jaki czas są przechowywane dane osobowe?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w naszym rejestrze tak długo, jak będzie to konieczne z
perspektywy uzasadnionego interesu biznesowego.
Taki interes obejmuje świadczenie Państwu
zamówionej usługi lub przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub
rachunkowych. Pociąga to za sobą przechowywanie Państwa danych dopóki istnieje prawdopodobieństwo,
że my bądź Państwo zechcą podnieść roszczenie z tytułu umowy ubezpieczenia lub dopóki z przyczyn
prawnych lub regulacyjnych mamy obowiązek przechowywać Państwa dane. Jeżeli chcą Państwo uzyskać
więcej informacji na temat naszej procedury zatrzymywania danych w rejestrze, prosimy o kontakt z
wykorzystaniem informacji zawartych w punkcie „Kontakt”.
Ponadto możemy zachować Państwa dane w przypadku gdy jest to niezbędne do celu ochrony Państwa
żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.
Państwa prawa jako Podmiotu Danych
Państwa podstawowe prawa na mocy ustawy o ochronie danych osobowych obejmują:
a) prawo do uzyskania dostępu do danych
b) prawo do sprostowania danych,
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c) prawo do usunięcia danych
d) prawo do ograniczenia przetwarzania
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; oraz
h) prawo do wycofania zgody
•

W przypadku gdy zechcą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych, wprowadzić w nich poprawki,
zaktualizować je lub zażądają Państwo ich usunięcia, poprosimy o dostarczenie nam kopii dowolnych
dwóch spośród dokumentów wymienionych poniżej: prawo jazdy; paszport; odpis aktu urodzenia; wyciąg
z rachunku bankowego (z ostatnich 3 miesięcy) lub rachunek za opłaty licznikowe (z ostatnich 3 miesięcy).
W przypadku prawa do dostępu pierwszy wniosek o uzyskanie dostępu jest bezpłatny, jednak uzyskanie
dodatkowych kopii danych może być obciążone uzasadnioną opłatą.

•

Ponadto w przypadku gdy są Państwo obywatelami Unii Europejskiej, mogą Państwo wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania
Państwa danych osobowych lub zażądać przeniesienia Państwa danych.

•

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas komunikatów
marketingowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa klikając link „wypisz się” lub „zrezygnuj” podany
w otrzymywanych od nas e-mailach lub kontaktując się z nami z wykorzystaniem szczegółów pod
nagłówkiem „Marketing” poniżej BCN-marketing@tmhcc.com.

•

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę również w przypadku gromadzenia i
wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych na podstawie Państwa zgody. W takiej sytuacji
wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed wycofaniem
zgody ani na przetwarzanie Państwa danych, dla którego istnieje inna niż zgoda, zgodna z prawem
podstawa.

•

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych dotyczącej gromadzenia i
wykorzystywania Państwa danych. Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo od miejscowego
organu ds. ochrony danych. (Dane kontaktowe organów ds. ochrony danych osobowych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i niektórych krajów europejskich (w tym Stanów
Zjednoczonych i Kanady) są dostępne tutaj).

Odpowiadamy na wszelkie wnioski otrzymane od osób fizycznych chcących skorzystać ze swoich praw w
zakresie ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych, pisząc
do nas na adres e-mail dpo@tmhcc.com, a w Luksemburgu na adres e-mail dpo-tmelux@tmhcc.com.
W tym celu mogą Państwo również skorzystać z informacji podanych w sekcji „Kontakt” na dole strony.

December 2018

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w oparciu o decyzje
podejmowane w zautomatyzowany sposób (w tym profilowanie), które z perspektywy prawnej lub innej mają
na Państwa wpływ.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oznacza, że dotycząca Państwa decyzja zostaje podjęta na
podstawie ustalenia dokonanego przez komputer (z wykorzystaniem algorytmów oprogramowania), bez
weryfikacji ze strony człowieka. Dla przykładu w niektórych przypadkach możemy korzystać ze
zautomatyzowanego podejmowania decyzji do ustalenia, czy zaoferujemy ochronę ubezpieczeniową
potencjalnemu ubezpieczonemu. Wdrożyliśmy środki ochrony praw i interesów osób fizycznych, których
dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Po zastosowaniu przez nas w odniesieniu do Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji mają
Państwo prawo do wniesienia wobec niej sprzeciwu, wyrażenia swojej opinii oraz żądania przeprowadzenia
weryfikacji takiej decyzji przez człowieka.
Marketing
Zgodnie z informacją powyżej możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do wysyłania Państwu
materiałów marketingowych.
Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, prosimy o wypisanie się z tej
opcji poprzez kliknięcie linka „wypisz się” w odpowiednim e-mailu z informacjami marketingowymi lub kontakt
na adres e-mail BCN-marketing@tmhcc.com lub na poniższy adres pocztowy:

Marketing Manager
TMHCC
Torre Diagonal Mar
Josep Pla 2, 10th Floor
08019 Barcelona
Tel: +34 93 530 7300

Bezpieczeństwo
W TMHCC przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa danych osobowych związanych z naszymi
klientami. Dysponujemy środkami bezpieczeństwa mającymi zapewnić ochronę pozostających pod naszym
nadzorem danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą.
Dla przykładu, nasze polityki dot. bezpieczeństwa i technologii są okresowo weryfikowane i udoskonalane
wedle potrzeb, a dostęp do informacji o użytkownikach posiadają jedynie upoważnieni pracownicy.
Korzystamy z protokołów Secure Socket Layer (SSL) do kodowanie podanych przez Państwa danych
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finansowych zanim zostaną one do nas wysłane. Serwery, które wykorzystujemy do przechowywania danych
osobowych są przechowywane w bezpiecznym środowisku.
Chociaż nie możemy dopilnować ani zagwarantować, że nie dojdzie do utraty, niewłaściwego wykorzystania
lub zmiany danych, dokładamy najlepszych starań, aby zapobiec takim sytuacjom.
Pliki „cookie”
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki „cookie” (małe fragmenty tekstu informacyjnego umieszczane na
Państwa komputerach kiedy odwiedzają Państwo określone strony internetowe) celem odróżnienia Państwa
od pozostałych użytkowników, śledzenia
Państwa wzorca przeglądania oraz opracowania profilu korzystania z naszych stron przez Państwa i innych
użytkowników. Pozwala nam to na zapewnienie Państwu wygody korzystania z naszych stron oraz ich
udoskonalanie. W przypadku gdy mają
Państwo u nas konto, TMHCC korzysta z plików cookie także do rozpoznawania Państwa do celu
zautomatyzowanego wypełnienia formularzy, co zaoszczędza Państwa czas. TMHCC nie wymaga
zezwolenia na pliki cookie przed wejściem przez Państwa na stronę. Mogą Państwo zatem skonfigurować
przeglądarkę tak, aby blokować tego typu pliki lub za każdym razem decydować o zezwoleniu na nie lub ich
zablokowaniu. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookie to pliki sesyjne, które po zamknięciu
przez Państwa przeglądarki przestają istnieć, inne natomiast to pliki stałe, przechowywane na Państwa
komputerze przez dłuższy okres. Możemy za pomocą sygnalizatorów www (web beacons) gromadzić
informacje na temat Państwa aktywności związanej z przeglądaniem sieci, takie jak adres odwiedzanej
strony internetowej, adres poprzedniej odwiedzonej strony, która odesłała Państwa na bieżącą stronę, czas
wyświetlania strony, wykorzystywana przeglądarka i powiązane z nią narzędzia (np. historia przeglądania,
specjalne paski narzędzi) oraz ustawienia wyświetlania. Powyższe działanie ma na celu podniesienie
wygody przeglądania i korzystania z usług internetowych oraz dostarczenie Państwu odpowiednich
informacji o produktach i usługach TMHCC w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie takiej
korespondencji. Więcej informacji na temat wykorzystywania przez TMHCC plików cookie znajdą Państwo
w Polityce cookie TMHCC https://www.tmhcc.com/en/legal/web-cookie-policy
Aktualizacje Polityki Prywatności
Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności w odpowiedzi na zmiany prawne,
techniczne lub biznesowe. Po aktualizacji informacji o ochronie prywatności podejmiemy odpowiednie
działania, aby poinformować o tym użytkownika, z znaczeniem wprowadzanych przez nas zmian. Będziemy
prosili o Państwa zgodę na wszelkie istotne zmiany dotyczące prywatności, jeżeli będzie to wymagane przez
obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.
Mogą Państwo dowiedzieć się, kiedy ostatnio zaktualizowano Politykę Prywatności, sprawdzając datę
"ostatniej aktualizacji" wyświetlaną u góry tej Polityki Prywatności.
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Kontakt
W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt:
Inspektor Ochrony Danych TMHCC - Tokio Marine Europe SA
33, Rue Sainte Zithe, L-2763Luksemburg
DPO@tmhcc.com (dla osób indywidualnych spoza Luksemburga) albo dpo-tmelux@tmhcc.com (dla
osób indywidualnych z Luksemburga)

December 2018

