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Dla kogo jest 
ubezpieczenie? 

Kto jest obj!ty ochron"?

Ochron! odpowiedzialno"ci cywilnej mo#e by$ obj%ta ka#da osoba pe&ni!ca funkcj% ABI'– 
Administratora Bezpiecze(stwa Informacji (w obecnym stanie prawnym) lub IOD'– Inspek-
tora Ochrony Danych (po wej"ciu w #ycie nowych regulacji prawnych), niezale#nie od tego 
czy zosta&a zatrudniona na umow% o prac%, czy wykonuje ww. funkcj% na podstawie innej 
umowy, np. umowy cywilnoprawnej.

Kto mo#e wykupi$ 
ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialno"ci cywilnej mo#e wykupi$ ka#dy ABI (przysz&y IOD) dla siebie 
lub administrator danych (pracodawca lub zleceniodawca) dla swojego ABI (w przysz&o"ci 
IOD). Dotyczy to tak#e tych ABI, którzy s! powo&ani i zg&oszeni przez wi%cej ni# jednego 
administratora danych, niezale#nie od rodzaju zawartej umowy na wykonywanie funkcji ABI.

Co jest przedmiotem 
ochrony?

Ochron! obj%te s! zadania bie#!ce i realizowane:
 1)  w przypadku Administratora Bezpiecze(stwa Informacji'– ustawowe wynikaj!ce z w art. 

36a ust. 2. Ustawy o ochronie danych osobowych;
2)  w przypadku Inspektora Ochrony Danych'– zadania okre"lone w art. 39 ogólnego rozpo-

rz!dzenia (Unii Europejskiej) o ochronie danych tzw. RODO.

Co nie jest obj!te ochron"? Ochron! ubezpieczeniow! nie s! obj%te m.in. inne zadania, które Administrator Bezpie-
cze(stwa Informacji lub Inspektor Ochrony Danych wykonuje  dodatkowo i nie wynikaj! one 
z'ww. ustawy lub rozporz!dzenia a ponadto rodzaje szkód/odpowiedzialno"ci enumeratyw-
nie wymienione w warunkach umowy ubezpieczenia jako wy&!czenia.

Przez jaki czas ewentualne 
roszczenia obj!te s"%polis"?

Ochrona ubezpieczenia dzia&a w trakcie zwartej umowy ubezpieczenia – ochron! ubezpie-
czeniow! obj%te s! roszczenia zg&oszone w okresie ubezpieczenia, o ile wynikaj! z uchybie( 
pope&nionych w okresie ubezpieczenia polis zawartych z Allianz.
Ochrona ubezpieczeniowa, za dodatkow! sk&adk!, mo#e zosta$ rozszerzona o roszczenia 
wynik&e z uchybie( pope&nionych w okresie 12-stu miesi%cy poprzedzaj!cych okres ubezpie-
czenia zawieranej umowy ubezpieczenia.
W razie zako(czenia wykonywania funkcji ABI/IOD lub decyzji o nie przed&u#aniu ubez-
pieczenia, za dodatkow! sk&adk!, okres zg&aszania roszcze( do polisy mo#na wyd&u#y$  
do'36'miesi%cy od zako(czenia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialno&ci 
cywilnej Administratora 
Bezpiecze(stwa Informacji 
i'Inspektora Ochrony Danych
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Jakie ryzyka s" zwi"zane 
z wykonywaniem 

zada' Administratora 
Bezpiecze'stwa Informacji 

lub Inspektora Ochrony 
Danych? 

Wobec ABI mog! by$ kierowane roszczenia np. administratora danych, na rzecz którego ABI 
wykonuje swoje funkcje, je#eli administrator poniós& szkod% wskutek uchybie( ABI gdy ten:
•  nie wykonuje zada( zgodnie z Ustaw! o ochronie danych osobowych;
•  wykonuje zadania ABI (np. sprawdzenia) niezgodnie z przepisami;
•  prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych, który nie posiada wszystkich wymaganych 

informacji; 
•  nie poinformuje administratora danych o stwierdzonej sytuacji niezgodno"ci z przepi-

sami;
•  nie poinformuje administratora danych nieaktualno"ci dokumentacji przetwarzania 

danych (np. polityki bezpiecze(stwa, instrukcji zarz!dzania systemem s&u#!cym do prze-
twarzania danych osobowych).

Wobec  IOD mog! by$ kierowane roszczenia administratora, w razie szkody po stronie admi-
nistratora w przypadku uchybie( IOD w zakresie:
•  niepoinformowania lub wprowadzenia w b&!d administratora danych, podmiotu przetwa-

rzaj!cego lub pracowników o obowi!zkach spoczywaj!cych na nich na mocy RODO;
•  braku lub niew&a"ciwego wykonywania funkcji monitorowania zgodno"ci przepisów przy 

przetwarzaniu danych;
•  udzielania b&%dnych zalece( dotycz!cych skutków dzia&a( dla ochrony danych;
•  braku wspó&pracy lub niew&a"ciwego wykonywania funkcji punktu kontaktowego dla 

organu nadzorczego;
•  nienale#ytego wype&niania zada( uwzgl%dniaj!cych ryzyko zwi!zane z operacjami prze-

twarzania;
•  b&%dnego doradzania administratorowi (danych);
•  niezachowania tajemnicy lub poufno"ci co do wykonywania swoich zada( zgodnie z'obo-

wi!zuj!cym prawem.

Jak dzia(a polisa? Wobec planowanych w maju 2018 zmian w przepisach wprowadzaj!cych IOD w miej-
sce ABI wraz z uregulowaniem obowi!zków IOD proponowane ubezpieczenie ju# teraz 
uwzgl%dnia ww. zmiany, zapewniaj!c ochron% nie tylko dla obecnych czynno"ci ABI ale 
równie# dla zada( IOD pod rz!dami nowych uregulowa( prawnych wchodz!cych w #ycie 
w'maju 2018 r.

Jak zawrze$ 
ubezpieczenie?

W celu uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie  
ubezpieczenia prosimy o kontakt z!osob" wskazan" poni#ej:

W celu zawarcia lub obs$ugi ubezpieczenia prosimy  
o kontakt z osob" wskazan" poni#ej:
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