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  INFORMACJA O PRODUKCIE 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ 
FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH 
BROKER: DF FINANSE 

 

Podstawa ubezpieczenia: Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej  zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ TUW dnia 06 czerwca 
2006 r. z późniejszymi zmianami (zwane dalej „ OWU”) oraz postanowienia Programu ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej 
funkcjonariuszy (znak oferty: UMOC.KORPO.KZ.OC.220303.1289.0265.BR.KO.)  stanowiącego załącznik do umowy ubezpieczenia. 
 
ZAKRES  PODSTAWY UBEZPIECZENIA OBEJMUJE: 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa wobec podmiotu odpowiedzialnego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu 
władzy publicznej, ponoszona zgodnie Ustawą o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 
 
Warianty sumy gwarancyjnej do wyboru przez Ubezpieczonego. 

 

SUMA GWARANCYJNA Składka roczna* Składka miesięczna* 

                     30 000 zł                        180 zł                            15 zł  

                     50 000 zł                        240 zł                            20 zł  

                     80 000 zł                        276 zł                            23 zł  

                   100 000 zł                        324 zł                            27 zł  

                   160 000 zł                        360 zł                            30 zł  

                   200 000 zł                        420 zł                            35 zł  

*od jednego Ubezpieczonego 
 

 
DODATKOWO –ZAKRES UZUPEŁNIAJĄCY BEZ DOPŁATY SKŁADKI: 

Włączone do ubezpieczenia klauzule uzupełniające Sublimit sumy  gwaranycjnej na jedno i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe 

✓ Klauzula – koszty pomocy prawnej  
 30 000 zł 

✓ Klauzula – odtworzenie powierzonych 
dokumentów 20 000 zł 

✓ Klauzula – odpowiedzialność cywilna względem 
pracodawcy za szkody wyrządzone osobom 
trzecim 

wysokości kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia,  
nie więcej jednak niż do wysokości 20 000 zł 

 
 
 

ZAKRESU UBEZPIECZENIA MOŻE ZOSTAĆ ROZSZERZONY O KLAUZULE DODATKOWE: 

Klauzule rozszerzające zakres 
ubezpieczenia 

Sublimit sumy  gwaranycjnej na jedno i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 

Składka dodatkowa -
roczna: 

Składka miesięczna 

Klauzula – ubezpieczenie 
odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych 

20 000 zł       za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych oraz  

10.000 zł           dla odpowiedzialności 
karnoskarbowej 

30,00 zł 2,50 zł 

Klauzula  – OC  za szkody wyrządzone w 
mieniu pracodawcy 

15 000 zł 30,00 zł 2,50 zł 

Klauzula – odpowiedzialność cywilna za 
szkody wynikłe z naruszenia przepisów 
o ochronie danych osobowych (RODO) 

30 000 zł 35,00 zł 3,00 zł 
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KLAUZULE INFORMACYINE 

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie,  
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (dalej „TUZ TUW”). 

Dane kontaktowe Z TUZ TUW można skontaktować się poprzez adres e-mail: centrala@tuz.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora). W TUZ TUW wyznaczony jest 
Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@tuz.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z Inspektorem 
Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  
1. Zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy; 
2. Oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną 
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy;  
3. Powadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną 
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUZ TUW, którym jest prowadzenie marketingu 
bezpośredniego swoich usług; 
4. Powadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, po zakończeniu 
umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, a w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane 
w tym celu;  
5. Dochodzenia i obsługi roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUZ TUW, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń przez TUZ TUW; 
6. Podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUZ TUW, którym jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw 
popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń. 
7. Wykonania umów reasekuracyjnych, zawartych przez TUZ TUW z  zakładami reasekuracji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUZ TUW, którym jest możliwość wykonywania umów reasekuracyjnych zawartych przez 
TUZ TUW oraz art. 35 ust. 2 pkt 21 i 22 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

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.  
TUZ przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane w celu powadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym w 
celach analitycznych i profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw lub wycofa zgodę w tym zakresie. 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TUZ TUW m.in. dostawcom usług IT, agencjom 
marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TUZ TUW i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 
Także Pani/Pana dane mogą być udostępnione zakładom reasekuracji - na podstawie zawartych umów reasekuracji, a także innym podmiotom na 
podstawie przepisów prawa. Dodatkowo, dane mogą być przekazane, za wyraźną Pani/ Pana zgodą, podmiotom współpracującym z TUZ TUW - w celach 
marketingowych, określonych we właściwych klauzulach zgód. 

Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia 
sprzeciwu / odwołania zgody wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz 
udostępniania innym administratorom. 
Odwołanie zgody lub wyrażenie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od TUZ TUW Pani/Pana danych osobowych,  
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.   

Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do 
dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. 

Informacja o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez 
wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych, 
dotyczących między innymi: daty urodzenia, liczby szkód w ciągu ostatnich 3 lat, roku uzyskania prawa jazdy, informacji dotyczących samochodu. 
Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, 
im więcej szkód miało miejsce w ciągu ostatnich trzech lat, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa 
może być wyższa. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do 
zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji 
przez człowieka). 

 
 


