INFORMACJE
O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH W DFE
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora –
Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny
reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo
Emerytalne Allianz Polska S.A., z siedzibą przy
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.
Z Administratorem można się skontaktować poprzez
formularz kontaktowy dostępny pod adresem
www.kontaktDFE.allianz.pl telefonicznie pod numerem 224 224 224 lub pisemnie na adres:
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa lub
na adres: skrytka pocztowa 4, 02-696
Warszawa 113.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem
pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie
poprzez adres e-mail: iod-pte@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.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rozstrzygnięcia Pani/Pana
wniosku, zgłoszenia lub skargi, a po ich wykonaniu do
czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podane przez Panią/Pana dane mogą być
przetwarzane:
–	w celu doręczenia Pani/Panu formularza umowy –
podstawą prawną jest niezbędność do podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
umowy,

–	w celu rozpatrzenia wniosku, zgłoszenia lub skargi
i udzielenia odpowiedzi – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania
do wypełnienia przez Administratora obowiązków
wynikających z przepisów prawa lub niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym
interesem Administratora jest realizacja tego wniosku, zgłoszenia lub skargi,
–	w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub
obrony przed roszczeniami związanymi z żądaniem przesłania umowy lub realizacją innego
wniosku, zgłoszenia lub skargi – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem
Administratora jest możliwość dochodzenia przez
niego roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
–	w celu analitycznym oraz statystycznym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie
uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich
niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości
rozpatrzenia wniosku, zgłoszenia lub skargi.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione m.in. Powszechnemu Towarzystwu
Emerytalnemu Allianz Polska S.A., Allianz SE z siedzibą w Monachium, podmiotom świadczącym usługi
prawne. Ponadto dane mogą zostać przekazane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: agentowi transferowemu,
podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym archiwizację,

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG) umiejscowionym w
Indiach, które to państwo nie zostało uznane przez
Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych
osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają
odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony
prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może
być uzyskana od 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 organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe
zostały wskazane na początku niniejszej informacji.
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