
KLAUZULA  
INFORMACYJNA

Jeżeli jesteś kontrahentem, pracownikiem lub 
współpracownikiem kontrahenta Allianz 

Administratorem Twoich danych osobowych są: 
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz 
Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne 
Allianz Polska S.A. lub Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (w tym fundusze 
przez nie zarządzane), Allianz Polska Services 
sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny 
Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa), nr tel. 224 224 224 
(dalej: „Allianz”) – za każdym razem wyłącznie ta 
z ww. spółek, która adresuje do Ciebie komunikat lub 
jest jego odbiorcą. 

Inspektor ochrony danych (IOD)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych 
(IOD), z którym można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobo-
wych oraz korzystania z praw związanych z przetwa-
rzaniem danych osobowych:

–  pod adresem pocztowym siedziby Administratora,
–  elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.

pl, w sprawie dotyczącej funduszy zarządzanych 
przez PTE Allianz Polska S.A. (OFE lub DFE) po-
przez adres e-mail IOD-pte@allianz.pl, w sprawie 
dotyczącej funduszy inwestycyjnych zarządzanych 
przez TFI Allianz Polska S.A. poprzez adres e-mail 
IOD.tfi@allianz.pl,

–  poprzez formularz kontaktowy dostępny na stro-
nie internetowej https://www.allianz.pl/

Źródło pochodzenia danych, cele i podstawy praw-
ne przetwarzania 
Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub 
od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentu-
jesz lub pozyskaliśmy z innych jawnych źródeł, takich 
jak strona internetowa firmy, ponieważ jesteś dla nas 
osobą kontaktową u naszego kontrahenta lub poten-
cjalnego kontrahenta. W związku z powyższym, bę-
dziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następu-
jących celach:

–  kontaktu w sprawach bieżących, w tym, o ile doty-
czy, wykonania umów zawartych z Twoim praco-
dawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przed-
stawiania ofert, otrzymywania zleceń, 
odpowiadania na pytania – podstawą prawną 
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony 
interes Administratora polegający na możliwości 
bieżącego kontaktu z kontrahentami, w tym po-
przez ich pracowników/współpracowników;

–  kierowania zaproszeń do uczestnictwa w organi-
zowanych przez Administratora wydarzeniach, 
konferencjach, szkoleniach, przekazywania innych 
informacji o działalności i możliwych formach 
współpracy – podstawą prawną przetwarzania 
danych jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora polegający na utrzymywaniu rela-
cji z kontrahentami oraz ich pracownikami 
i współpracownikami;

–  obrony i dochodzenia roszczeń, gdzie prawnie 
uzasadnionym interesem Administratora danych 
jest dochodzenie i ochrona przed roszczeniami na 
drodze sądowej i pozasądowej;

–  wymieniania informacji o osobach współpracują-
cych z Administratorem danych w ramach grupy 
kapitałowej, gdzie uzasadnionym interesem jest 
umożliwienie współpracy na globalną skalę, aktu-
alizacja i zapewnienie jakości danych, weryfikacja 
fraudów;

–  wykonania obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze danych – jeżeli taki obowiązek na-
kłada na nas przepis prawa.

Odbiorcy
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione 
agentom ubezpieczeniowym oraz innym kontrahen-
tom Allianz (np. warsztatom naprawczym, niezależ-
nym zewnętrznym przedstawicielom, usługodawcom, 
dostawcom, partnerom, dystrybutorom), innym zakła-
dom ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi 
prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy 
Allianz, zakładom reasekuracji – w zakresie, w jakim 
jest to niezbędne do zrealizowania umowy łączącej 
Administratora z Tobą, Twoim pracodawcą/podmio-
tem, który reprezentujesz, a także w zakresie obsługi 
roszczeń, doradztwa technicznego i IT, usług poczto-
wych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją, 
świadczenia usług księgowych itp.

Jesteśmy częścią grupy Allianz, która prowadzi dzia-
łalność o globalnym zasięgu. Ze względu na charak-
ter i zakres oferowanych usług, Twoje dane osobowe 
w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać przeka-
zane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeżeli ww. kraje nie 
zostały uznane przez Komisję Europejską za zapew-
niające odpowiedni stopień ochrony danych osobo-
wych, wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia w celu 
zapewnienia właściwego stopnia ochrony Twoich da-
nych. Należą do nich w szczególności standardowe 
klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję 
Europejską oraz wiążące reguły korporacyjne. 

Powyższe środki służą realizacji Twoich praw dotyczą-
cych danych osobowych oraz zapewnieniu skutecznej 
ochrony prawnej tych danych. Na Twój wniosek udo-
stępnimy Ci kopię tych zabezpieczeń.

Przechowywanie danych
Twoje dane będą przechowywane wyłącznie przez 
okres niezbędny dla zawarcia lub wykonania umowy 
z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentu-
jesz oraz do momentu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywa-
nia danych wynikającego z przepisów prawa lub 
umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo do:

–  dostępu do treści Twoich danych, żądania ich spro-
stowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania; 

–  przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzyma-
nia od Administratora informacji o przetwarzanych 
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, po-
wszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje 
dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykony-
wania umowy. Przekazane dane osobowe możesz 
przesłać innemu administratorowi danych;

–  przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzyma-
nia od Administratora informacji o przetwarzanych 
danych osobowych w ustrukturyzowanym, po-
wszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje 
dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykony-
wania umowy lub na podstawie zgody. 
Przekazane dane osobowe możesz przesłać inne-
mu administratorowi danych;

–  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania da-
nych osobowych w zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora. 

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się 
z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony 
Danych. 

Dodatkowo, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania 
danych osobowych, w sposób i trybie określonym 
w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szcze-
gólności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy 
uznasz, że przetwarzanie danych narusza ww. 
przepisy.
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