
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Dane Osobowe”) jest Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 
Warszawa, nr tel. 22 42 24 224 (Administrator danych). 
 

Inspektor ochrony danych (IOD) 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod 
adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, 
lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.allianz.pl, we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych. 
 

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:  

 rejestracji Konta Użytkownika oraz umożliwienia korzystania z Serwisu w zakresie 
określonym niniejszym Regulaminem - podstawą przetwarzania danych osobowych jest 
prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości jednoznacznej 
identyfikacji Użytkownika, niezbędnej do zarządzania dostępami, zapewnienia 
bezpieczeństwa Systemu Transakcyjnego oraz danych się tam znajdujących i 
wprowadzanych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);  

 w celach analitycznych oraz statystycznych, w tym profilowania - podstawą prawną 
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość 
dokonywania analiz i statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);  

 w celach ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, podstawą prawną 
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych 
jest możliwość dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

 
 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem nadania 
dostępu do systemów informatycznych zarządzanych przez Administratora danych i jego partnerów. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa nadania dostępu do systemów 
informatycznych.  

 
 

Odbiorcy danych: 
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być kontrahenci Administratora danych (tj. niezależni 
zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy) w zakresie obsługi 
roszczeń, doradztwa technicznego i IT oraz usług operacyjnych. 

 

Poza powyższymi, odbiorcą Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do tego 
na podstawie przepisów prawa, np. w związku z obowiązkiem prawnym polegającym na realizacji 
obowiązków ustawowych. Dane te będą przekazywane do odpowiednich organów. 

 

Przekazywanie danych poza EOG 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające 
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom 
odbywa się w zależności od okoliczności na podstawie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych 
przez właściwy organ nadzoru albo standardowych klauzul umownych  zatwierdzonych przez Komisję 
Europejską, przez co podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz 
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praw i wolności osób, których dane dotyczą. Administrator na Pani/Pana wniosek udostępni kopię tych 
zabezpieczeń. 

 

Przechowywanie danych: 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji Użytkownika z 
dostępu do Serwisu transakcyjnego lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba 
że na Administratorze ciąży wynikający z przepisów prawa obowiązek przechowywania danych przez 
okres dłuższy. 

 
Prawa osoby, której dane dotyczą: 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania; 
• przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o 
przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu 
zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe 
może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych; 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a w szczególności 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym 
profilowania; 

 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z 
inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej. 

 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 
przetwarzania danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa 
polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie tychże danych narusza ww. przepisy. 

 
Pozdrawiamy, 

 
TUiR Allianz Polska S.A. 


