KLAUZULA
INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ
Z TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym
można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem
pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres
e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny
na stronie internetowej www.allianz.pl.
Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu
realizacji zamówionej usługi, w tym weryfikacji jej przebiegu, gdzie
podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez
Panią/Pana wyraźna zgoda, podnoszenia jakości świadczonych
usług, w celu analitycznym i statystycznym, w tym profilowania gdzie
podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes administratora w postaci możliwości dokonywania
analiz i statystyk.
Administrator danych jest częścią grupy Allianz, która prowadzi
działalność o globalnym zasięgu. Ze względu na charakter i zakres
oferowanych usług, Pani/Pana dane osobowe w uzasadnionych
przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym
siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeżeli
ww. kraje nie zostały uznane przez Komisję Europejską za
zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
Administrator wdraża odpowiednie zabezpieczenia w celu
zapewnienia właściwego stopnia ochrony Pani/Pana danych.
Należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne
zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz wiążące reguły
korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru.
Powyższe środki służą realizacji Pani/Pana praw dotyczących
danych osobowych oraz zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej.
Administrator na Pani/Pana wniosek udostępni kopię tych
zabezpieczeń.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe w uzasadnionych
przypadkach mogą zostać udostępnione m.in. innym zakładom
ubezpieczeń, zakładom reasekuracji, które reasekuruje daną umowę
ubezpieczenia, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom
medycznym, podmiotom z grupy Allianz. Podmioty z grupy Allianz to
Allianz SE z siedzibą w Monachium oraz grupa podmiotów
kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Allianz SE
z siedzibą w Monachium, tj. m.in. Towarzystw Ubezpieczeń
i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Powszechne Towarzystwo
Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o.
(adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685
Warszawa). Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać przekazane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora, m.in.: agentom ubezpieczeniowym, podmiotom
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom
telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe,
dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych,
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych osobowych jest zgoda, oraz 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.
Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się
z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do
których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.
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Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska
S.A. (Administratora), z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1,
02-685 Warszawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą
przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa i umów międzynarodowych.

