Polityka prywatności
Comperia.pl S.A. przykłada ogromną wagę do zachowania prywatności danych osobowych
pozyskanych poprzez witryny swoich Partnerów. Zasady zachowania poufności są
udostępniane wszystkim zainteresowanym. Comperia.pl S.A. jako administrator danych, dba
o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone
przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są przez Comperia.pl
S.A. zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach
związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.
Informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazywane uprawnionym organom
publicznym oraz towarzystwom lub agencjom ubezpieczeniowym, które są niezbędne do
realizacji złożonego za pomocą serwisu partnerskiego Comperia.pl S.A. wniosku
ubezpieczeniowego. Comperia.pl S.A. zapewnia Państwu realizację uprawnień wynikających
z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych
danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach
określonych w przepisach tej ustawy.
Grupa Comperia.pl S.A. nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom
i instytucjom danych osobowych. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za
wyraźną zgodą lub na prośbę użytkownika.
Cel i zakres przetwarzania
Dane osobowe użytkowników Organizator wykorzystuje w celu ułatwienia realizacji umów
ubezpieczeniowych pomiędzy Użytkownikami serwisu a licencjonowanymi agentami
ubezpieczeniowymi.
Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, oraz otrzymywanie za
pomocą poczty email informacji związanych z korzystaniem z serwisu (w tym wszelakich
powiadomień) oraz informacji o produktach i usługach powiązanych z usługami
ubezpieczeniowymi.

Udostępnianie osobom trzecim
Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem
sytuacji, w których takie udostępnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy
prawne, lub też właściciel otrzyma prawomocne orzeczenie sądu wzywające do takiego
udostępnienia. W takiej sytuacji dane osobowe zostaną udostępnione jedynie w takim
zakresie i takim podmiotom, jakim wymagają odpowiednie regulacje prawne.
Usunięcie danych osobowych
Dane osobowe użytkownika ulegają usunięciu poprzez wysłanie stosownej informacji drogą
elektroniczną na adres: ubezpieczenia@comperia.pl.
Szyfrowanie informacji
Podczas wypełniania wniosków na Stronach Partnerskich Comperia.pl, zostaje otwarty
specjalny kanał, szyfrowany technologią SSL, którego podsłuch jest niemożliwy. Za jakość
połączenia kanału SSL odpowiada jego operator.
Prawa autorskie
Wyszukiwarka ubezpieczeniowa, wygenerowane za jej pomocą informacje dotyczące ofert
ubezpieczycieli oraz inne materiały dostępne w Serwisach Partnerskich Comperia.pl, w
szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, graﬁka, układ
witryny WWW, znaki towarowe, handlowe i ﬁrmowe korzystają na ogólnych zasadach
z ochrony udzielanej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności
prawa własności intelektualnej. Zakazane jest ich kopiowanie, publikacja, zapisywanie na
dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób,
bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki.

