
POLITYKA 
PRYWATNOŚCI

Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny 
(zwany dalej Fundusz) zarządzany przez Powszechne 
Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 
Warszawa, jest administratorem danych osobowych 
gromadzonych w związku z przystąpieniem do fundu-
szu emerytalnego.

Podstawa prawna i cele przetwarzania
Fundusz przetwarza dane osobowe:
• członków otwartego funduszu emerytalnego  

– na podstawie zgody, przepisów ustawy o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
lub w związku z zawarciem umowy z funduszem 
emerytalnym;

• małżonków członków otwartego funduszu 
emerytalnego – na podstawie przepisów ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych w celu realizacji umowy z członkiem funduszu;

• osób uposażonych (beneficjentów) – na podstawie 
przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych lub prawnie uzasadnionego 
interesu funduszu emerytalnego, którym jest realiza-
cja umowy z członkiem funduszu.

Dane potencjalnych klientów są przetwarzane przez 
Towarzystwo, na podstawie zgody lub prawnie uzasad-
nionego interesu towarzystwa emerytalnego, którym 
jest zawarcie umowy z funduszem emerytalnym.
Dane te mogą być przetwarzane w celu:
• wypełniania obowiązków wynikających z przepisów 

prawa, w tym ustawy o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych i ustawy o rachunkowości 
– podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze;

• wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń 
i korespondencji dotyczących zawartych umów 
przystąpienia do otwartego funduszu emerytal-
nego – podstawą prawną przetwarzania danych 
jest zgoda lub przepis prawa;

• w celach analitycznych – podstawą prawną prze-
twarzania danych jest niezbędność przetwarzania 
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Funduszu;

• dochodzenia roszczeń Funduszu – podstawą 
prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Funduszu;

• podejmowania czynności w związku z przeciwdzia-
łaniem przestępstwom finansowym – podstawą 
prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Funduszu;

• wykonania innych obowiązków prawnych ciążących 
na Administratorze – podstawą prawną przetwa-
rzania są przepisy prawa.

Odbiorcy danych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
a w szczególności na podstawie ustawy o organiza-
cji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dane 
osobowe mogą zostać przekazane następującym 
odbiorcom danych: 
• Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych; 
• innym instytucjom ustawowo upoważnionym do 

dostępu do danych w zakresie i celu określonym 
w przepisach prawa;

• podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącz-
nie zgodnie z poleceniami Administratora. W szcze-
gólności dane będą przetwarzane w chmurach 
obliczeniowych administrowanych przez Amazon 
Web Services lub Microsoft;

Źródła danych
Dane osobowe zbieramy poprzez formularze 
przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego, 
formularze zmiany danych, formularze zgłoszenia 
roszczenia oraz na podstawie innych dokumentów 
związanych z przystąpieniem do otwartego funduszu 
emerytalnego. Podanie danych jest dobrowolne, 
jednak brak podania danych osobowych spowoduje 
brak możliwości przystąpienia do otwartego funduszu 
emerytalnego. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
a w szczególności na podstawie ustawy o organiza-
cji i funkcjonowaniu funduszu emerytalnego dane 
osobowe mogą zostać uzyskane z Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych oraz z innych otwartych funduszy 
emerytalnych.

Okres przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakoń-
czenia umowy z funduszem emerytalnym, a następnie 
przez okres wynikający z przepisów ustawy o organiza-
cji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji
W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie 
zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
w tym profilowanie. 

Miejsce przetwarzania danych osobowych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą 
zostać udostępnione m.in. funduszom emerytalnym 

zarządzanym przez Powszechne Towarzystwo Emery-
talne Allianz Polska S.A., Allianz SE z siedzibą w Mona-
chium, podmiotom świadczącym usługi prawne. 
Ponadto dane mogą zostać przekazane podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Admini-
stratora, 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 zapewnia-
jące odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. 
Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom 
odbywa się na podstawie standardowych klauzul 
ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską 
oraz wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych 
przez właściwy organ nadzoru przez co podlegają 
odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony 
prywatności oraz praw i wolności osoby, których doty-
czą. Kopia standardowych klauzul umownych może 
być uzyskana od Administratora.

Przysługujące prawa 
Przysługuje Ci 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, wyco-
fania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarza-
nia 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 dane są przetwarzane w celu 
zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na 
podstawie zgody. Przekazane dane osobowe możesz 
przesłać innemu administratorowi danych. 
Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się 
z Administratorem: 
• w formie elektronicznej, na adres bok_ofe@allianz.pl 
• telefonicznie pod numerem 224 224 224,
• listownie, pod adresem Administratora; 
lub z Inspektorem Ochrony Danych:
• w formie elektronicznej, na adres  

ochrona.danych@allianz.pl 
• listownie, pod adresem Administratora.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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