
Klauzula Ubezpieczenia OC Inspektora Ochrony Danych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU SA obejmuje ochroną odpowiedzialność

cywilną Ubezpieczonego za szkody powstałe w  związku z wykonywaniem czynności zawodowych Inspektora Ochrony Danych

(zwanego dalej IOD).

2. Przez  czynności  zawodowe  rozumie  się  zadania  IOD  określone  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)

2016/679  z  dnia  27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem danych  osobowych

i w sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie

danych) Dz. Urz. UE nr L 119 z dnia 4.05.2016 r., zwanym dalej Rozporządzeniem, polegające na:

1) informowaniu  administratora,  podmiotu  przetwarzającego  oraz  pracowników,  którzy  przetwarzają  dane osobowe,

o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzaniu

im w tej sprawie;

2) monitorowaniu przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów o ochronie danych oraz polityki administratora lub

podmiotu  przetwarzającego  w  dziedzinie  ochrony  danych  osobowych,  w  tym  podział  obowiązków,  działania

zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym

audyty;

3) udzielaniu na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie

przepisami Rozporządzenia;

4) współpraca z organem nadzorczym;

5) pełnieniu funkcji  punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym

z uprzednimi  konsultacjami,  o  których  mowa  w  przepisach  Rozporządzenia,  oraz  w  stosownych  przypadkach

prowadzeniu konsultacji we wszelkich innych sprawach.

3. W zakresie szkód wynikających z odpowiedzialności cywilnej IOD nie stosuje się postanowienia wskazanego w § 10 ust.4 pkt 4

OWU.

4. PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

1) wynikające z działań lub zaniechań administratora lub podmiotu przetwarzającego (w rozumieniu Rozporządzenia)

w zakresie zadań, które zostały zlecone IOD przez administratora lub podmiot przetwarzający na podstawie umowy

lub innych postanowień wykraczających poza czynności zawodowe wymienione w ust. 2;

2) wynikające z podejmowania decyzji  przez Ubezpieczonego zamiast administratora lub podmiot przetwarzający,  na

rzecz którego świadczone są czynności zawodowe, 

3) wynikające  z  czynności  zawodowych  IOD  odnoszących  się  do  tej  sfery  działań  administratora  lub  podmiotu

przetwarzającego, która pozostaje w zakresie odpowiedzialności Ubezpieczonego z tytułu innych zadań i obowiązków

Ubezpieczonego wykonywanych obok czynności zawodowych IOD, w tym wszelkich czynności powodujących konflikt

interesów pomiędzy zadaniami i  obowiązkami IOD, a innymi zadaniami i  obowiązkami wykonywanymi w strukturze

administratora lub podmiotu przetwarzającego;

4) wynikające z czynności zawodowych wykonywanych po odwołaniu Ubezpieczonego z funkcji  IOD lub po skreśleniu

Ubezpieczonego z rejestru IOD prowadzonego przez właściwy organ nadzoru;

5. Franszyza redukcyjna wynosi 5% odszkodowania nie mniej niż 500 zł.


