
1.  Administratorem danych osobowych Potencjalnych Klientów jest 
Allianz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; przy ul. Inflanckiej 4b; 
00-189 Warszawa.

2.  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.

3.  Dane osobowe będą przetwarzane:
 a)  w celach marketingowych – podstawą przetwarzania jest 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 b)  w celu marketingu bezpośredniego poprzez wybrane kanały 

komunikacji – podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 
1 lit a RODO);

 c)  w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków wyni-
kających z przepisów prawa – podstawą przetwarzania jest 
obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 
lit. c RODO);

 d)  w celu ewentualnego dochodzenia praw lub obrony przed 
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest niezbęd-
ność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu administratora, którym jest (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 e)  analitycznym i statystycznym – podstawą prawną przetwa-
rzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO).

4.  Dane osobowe były pozyskane ze źródła wskazanego przez 
pośrednika ubezpieczeniowego w trakcie pierwszego kontaktu.  

5.  Odbiorcą danych osobowych mogą być kontrahenci Admi-
nistratora danych (tj. niezależni zewnętrzni przedstawiciele, 
usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy) w zakresie 
obsługi roszczeń, doradztwa technicznego i IT, usług pocztowych 
i operacyjnych, zarządzania dokumentacją i świadczenia usług 
księgowych. Ponadto, dane osobowe w uzasadnionych przypad-
kach, mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę 
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeżeli ww. 
kraje nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapew-
niające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, Admini-
strator wdraża odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia 
właściwego stopnia ochrony danych osobowych. Należą do nich 
w szczególności standardowe klauzule umowne zatwierdzone 
przez Komisję Europejską oraz wiążące reguły korporacyjne. 
Powyższe środki służą realizacji praw dotyczących danych osobo-
wych oraz zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej tych danych. 
Administrator na wniosek osoby, której dane dotyczą udostępni 
kopię tych zabezpieczeń.

6.  Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedaw-
nienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa 
i obowiązującej umowy. 

7.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego 
na art. 6 ust. 1 lit f. RODO. 

8.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje dodatkowo prawo 
dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia 
danych osobowych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.
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