Zapoznaj się z informacją

W związku ze zmianami w Allianz zmienił się
administrator Twoich danych osobowych
Szanowni Państwo
Grupa Allianz połączyła się z Grupą Aviva w Polsce. W wyniku tego dnia 01.07.2022 r. nastąpiło przejęcie spółki
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. przez spółkę Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Z tym samym dniem nastąpiła zmiana administratora Państwa danych osobowych. Nowym administratorem
z mocy prawa stała się spółka Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., która od 01.07.2022 r. zaczęła
działać pod zmienioną nazwą Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
(00-685), ul. Rodziny Hiszpańskich 1.
Co się nie zmieniło
Nie zmienił się pozostały zakres informacji dot. przetwarzania Państwa danych osobowych, który przekazaliśmy
Państwu wcześniej. W szczególności nie zmieniły się dane kontaktowe administratora oraz inspektora ochrony
danych, cele i podstawy prawne przetwarzania danych, okres ich przechowywania oraz prawa wynikające
z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które Państwu przysługują.
Gdzie znaleźć więcej informacji
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy, by kontaktowali się
Państwo z inspektorem ochrony danych. Można to zrobić e-mailem na adres: iod@allianz.pl lub listownie na adres
administratora: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.
Jak kontaktować się elektronicznie
Zamiast papierowych listów mogą Państwo otrzymywać od nas niektóre informacje w formie elektronicznej
(e-mailem). Możemy przesyłać tak Państwu, m.in. listy rocznicowe i indeksacyjne, czy przypomnienia
o zbliżających się terminach płatności składki.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej wygodnej formy komunikacji, prosimy, aby:
• podali nam Państwo lub zaktualizowali adres e-mail oraz numer telefonu,
• udzielili nam Państwo niezbędnych do tego celu zgód.
Mogą to Państwo zrobić na jeden z trzech sposobów:
w portalu klienta pod adresem https://portal-klienta.allianz.pl/
kontaktując się ze swoim agentem,
telefonicznie pod numerem infolinii Allianz: 224 224 224.
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