Pax Financial Planning – Informacja o Prywatności
Kim jesteśmy

My, jako Pax Financial Planning gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z niniejszą informacją o
prywatności i zgodnie z odpowiednimi przepisami i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Niniejsze
zawiadomienie dostarcza niezbędnych informacji dotyczących Państwa praw i naszych zobowiązań oraz wyjaśnia,
jak, dlaczego i kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Siedziba firmy Pax Financial Planning znajduje się pod adresem 10 Sandyford Office Park, Sandyford, Dublin 18 i
jesteśmy spółką zarejestrowaną w Republice Irlandii pod numerem 50617. Działamy jako administrator danych
podczas przetwarzania danych. Naszym wyznaczonym specjalistą ds. Ochrony danych/wyznaczoną osobą jest Joseph
O'Shaughnessy - 10 Sandyford Office Park, Sandyford, Dublin 18, numer telefonu to 01-2955766

Informacje, które zbieramy
Pax Financial Planning przetwarza dane osobowe w celu spełnienia naszych prawnych, statutowych i umownych
zobowiązań oraz w celu dostarczenia produktów i usług. Nigdy nie zbieramy żadnych zbędnych danych osobowych i
nie przetwarzamy danych w żaden inny sposób, poza określonymi w tym powiadomieniu.

Dane osobowe, które od Państwa zbieramy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres
Prwatny adres e-mail
Służbowy adres e-mail
Domowy numer telefonu
Komórkowy numer telefonu
Numer PPS
Numer Paszportu
Numer Prawa Jazdy
Dane wrażliwe kategorii (np. informacje zdrowotne/medyczne, osobista sytuacja finansowa)

Zbieramy informacje w poniższy sposób: Formularz danych osobowych i finansowych, formularze wniosków we wszystkich formatach. Kwestionariusze
związane z procesem aplikacji , np. Medyczne i Finansowe poprzez e-mail lub telefon. Poprzez formularze zapytania.
Poprzez wiadomości tekstowe.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe (Podstawa prawna przetwarzania)
Pax Financial Planning bardzo poważnie podchodzi do Państwa prywatności i nigdy nie ujawnia, nie udostępnia ani
nie sprzedaje Państwa danych bez zgody; chyba że jest to wymagane przez prawo. Przechowujemy Państwa dane tak
długo, jak to konieczne i do celów określonych w niniejszym zawiadomieniu. w przypadku, gdy wyrazili Państwo
zgodę na dostarczanie przez nas ofert promocyjnych i marketingowych, mogą Państwo wycofać tę zgodę w
dowolnym czasie. Cele i powody przetwarzania Państwa danych osobowych zostały szczegółowo opisane poniżej.
•
•

Zbieramy Państwa dane osobowe podczas wykonywania umowy lub świadczenia usługi oraz w celu
zapewnienia, że zamówienia są zakończone i mogą być wysyłane na Państwa preferowany adres.
Będziemy wysyłać Państwu informacje marketingowe, jeśli zdecydujemy, że jest to korzystne dla Państwa
jako klientów. Takie informacje będą nieinwazyjne i są przetwarzane na podstawie uzasadnionych korzyści.

Państwa prawa
Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do wszelkich informacji osobistych, które są w posiadaniu Pax Financial
Planning aby uzyskać więcej informacji na temat:
•
•
•
•
•
•

Jakie dane osobowe przechowujemy
Cele przetwarzania
Kategorie danych osobowych
Odbiorcy, którym dane osobowe zostaną ujawnione
Jak długo mamy zamiar przechowywać Państwa dane osobowe
Jeśli nie pobieramy danych bezpośrednio od Państwa, informacje o źródle

Jeśli uważają Państwo, że posiadamy jakiekolwiek niekompletne lub niedokładne dane na Państwa temat, mają
Państwo prawo poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie informacji, a my postaramy się to zrobić tak szybko, jak
to możliwe, chyba, że istnieje uzasadniony powód, aby tego nie robić, o czym zostaną Państwo powiadomieni.
Mają Państwo również prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania (w
stosownych przypadkach) zgodnie z przepisami o ochronie danych, jak również do zgłaszania sprzeciwu wobec
wszelkich działań marketingowych bezpośrednio od nas. W stosownych przypadkach mają Państwo prawo
przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do bycia poinformowanym o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, z którego będziemy korzystać.
Jeśli otrzymamy od Państwa prośbę o skorzystanie z któregoś z powyższych praw, poprosimy Państwa o
zweryfikowanie swojej tożsamości przed podjęciem działania tej sprawie, aby zapewnić, że Państwa dane są
chronione i przechowywane w bezpieczny sposób.

Udostępnianie i ujawnianie danych osobowych.
Nie udostępniamy ani nie ujawniamy żadnych danych osobowych użytkownika bez jego zgody, z wyjątkiem celów
określonych w niniejszym zawiadomieniu lub w przypadku, gdy istnieje wymóg prawny.
Prosimy o sprawdzenie w rejestrze Central Bank pełną listę agencji, które są z ktorymi Pax Financial Planning
współpracuje, którym udostępnimy Państwa dane osobowe w celu uzyskania najlepszej w danym momencie
dostępnej dla Pańtwa oferty.
Pax Financial Planning współpracuje również z Broker Assist, Wealthtrack, ClearChoice oraz ClearConnections aby
zapewnić poniższe usługi i funkcje biznesowe. Wszystkie firmy działające w naszym imieniu przetwarzają dane
wyłącznie zgodnie z instrukcjami od nas

i są w pełni zgodni z niniejszą informacją o ochronie prywatności, przepisami o ochronie danych i wszelkimi innymi
odpowiednimi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa.

Broker Assist
Korzystamy z Broker Assist (pomoc brokera), aby usprawnić i ułatwić przesyłanie aplikacji oraz wyeliminować
konieczność korzystania z kilku portali jednocześnie. Broker Assist działa w charakterze przetwarzającego w naszym
imieniu. Jedyne informacje, które im dostarczamy, to informacje dostarczone w celu spełnienia wymagań
biznesowych i prawnych.
Aby uzyskać więcej informacji o Broker Assist, prosimy o zapoznanie się z ich oświadczeniem o ochronie prywatności.

ClearChoice
ClearChoice to narzędzie do porównywania produktów oraz do obliczania składek. Służy do porównywania cen i
różnych rodzajów polis. Jedyne informacje, które są dostarczane, to imię i nazwisko, data urodzenia oraz status
palacza.
Aby uzyskać więcej informacji o ClearChoice, prosimy o zapoznanie się z ich oświadczeniem o ochronie prywatności.

ClearConnections
ClearConnections są używane do rejestrowania naszych połączeń przychodzących i wychodzących. Odbywa się to w
celu zapewnienia jakości, a także pomoże nam wypełnić nasze zobowiązania umowne z Państwem.
Aby uzyskać więcej informacji o ClearConnections, prosimy o zapoznanie się z ich oświadczeniem o ochronie
prywatności.

Środki ochronne
Pax Financial Planning traktuje Państwa prywatność poważnie i podejmuje odpowiednie środki i środki ostrożności w
celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa oraz Państwa
dane przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem, a także zastosujemy kilka
poziomów zabezpieczeń, w tym:
Używamy następujące zabezpieczenia, ale nie ograniczamy się do:
•
•
•
•
•

Standardowe szyfrowanie przemysłowe
Ograniczony dostęp, tylko upoważniony personel może uzyskać dostęp do danych
Uwierzytelnianie IT
Standardowe zapory sieciowe
Standardowe oprogramowanie antywirusowe / zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem

Konsekwencje nieprzekazania danych
Nie są Państwo zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych naszej firmie. Jednak ponieważ te
informacje są wymagane, abyśmy mogli świadczyć Państwu nasze usługi, dostarczać produkty, nie będziemy w stanie
zaoferować niektórych lub żadnych naszych usług bez tych danych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane
Pax Financial Planning zachowuje dane osobowe tak długo, jak to konieczne i postępuje zgodnie z zasadami
przeglądu i przechowywania w celu spełnienia tego obowiązku. Zgodnie z irlandzkim CPC (Ochrona Praw
Konsumenta) jesteśmy zobowiązani do zachowania podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko, adres, dane
kontaktowe) przez co najmniej 6 lat. Po upływie tego czasu, dane zostaną zniszczone, chyba, że istnieje uzasadniony
lub zgodny z prawem powód przechowywania danych.
W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych do marketingu bezpośredniego,
będziemy przechowywać takie dane, dopóki nie powiadomią nas Państwo o nie wyrażenie zgody lub wycofają
Państwo taką zgodę.

Dane kategorii specjalnej
Dzięki oferowanym przez nas usługom, istnieje konieczność przetwarzania poufnych danych osobowych (tak zwane
szczególne dane osobowe), zbieranie osobistych informacji medycznych i historycznych i osobistych informacji
finansowych do przetwarzania aplikacji z firmami, z którymi współpracujemy w Państwa imieniu. W przypadku, gdy
zbieramy takie informacje, zażądamy i przetworzymy jedynie niezbędne dane do określonego celu i określimy w tym
celu odpowiednią podstawę prawną.
Jeżeli polegamy na Państwa zgodzie na przetwarzanie danych wrażliwych, uzyskamy tylko Państwa wyraźną zgodę
poprzez podpis. W każdej chwili mogą Państwo zmienić lub wycofać zgodę, a Państwa instrukcje spełnimy w ciągu
miesiąca kalendarzowego, chyba, że istnieje uzasadniony powód, aby tego nie robić.
Jeśli wyrażacie Państwo zgodę na zbieranie i wykorzystywanie Państwa danych medycznych do celów podanych
powyżej, proszę podpisać poniżej oraz wpisać swoje imię i nazwisko.

Podpis___________________________

Imię i Nazwisko_________________________

Podpis___________________________

Imię i Nazwisko_________________________

Uzasadnione zainteresowanie
Pax Financial Planning może skontaktować się z Państwem poprzez e-mail /telefon] z usługami, które zostały
zidentyfikowane jako korzystne oraz w interesie dla naszych klientós. Takie informacje będą istotne dla Państwa jako
klientów i zawsze będą Państwo mieć możliwość rezygnacji / anulowania subskrypcji w dowolnym momencie.
Jeśli chcą Państwo otrzymywać wymienione wyżej promocje i oferty, prosimy zaznaczyć poniżej: Potwierdzam, że przed udzieleniem zgody otrzymałem/am kopię dokumentu Informacji o Prywatności Pax Financial
Planning. ☐

Złożenie skargi

Pax Financial Planning przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą informacją o prywatności i zgodnie z
odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Jeśli jednak chcą Państwo zgłosić skargę dotyczącą przetwarzania
Państwa danych osobowych lub są Państwo niezadowoleni ze sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, mają
Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzoru.
Office of the Data Protection Commissioner
Canal House
Station Road, Portarlington, Co. Laois
+353 (0761) 104 800
info@dataprotection.ie

Podpis:

_____________________

Godzina: _____________________

Imię i naziwsko:_______________________

Data:

_______________________

