Zasady ochrony pryw atności ubezpieczających i ubezpieczonych
AWP P&C S.A. Oddział w Polsce („my", „nas", „nasze”), w chodzący w skład Allianz
Worldw ide Partners SAS, jest licencjonow anym ubezpieczycielem francuskim działającym w
Polsce w formie oddziału. Niniejsze zasady ochrony prywatności w yjaśniają, w jaki sposób i
jakiego rodzaju dane osobow e będą zbierane, w jakich celach będą one zbierane i komu
będą udostępniane/ujaw niane. Prosimy o uw ażne zapoznanie się z poniższymi informacjami.
1. Kim jest adm inistrator danych?
Administrator danych to podmiot, który decyduje o przetw arzaniu danych osobow ych, który
odpow iada za ich przechowywanie i w ykorzystanie. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce jest
właśnie administratorem danych.
2. Jakie dane osobow e będą zbierane?
Będziemy zbierać i przetw arzać różne rodzaje Państw a danych osobow ych, zgodnie z
poniższym w ykazem:












Nazwisko, imię (imiona)
PESEL
Adres zameldowania i zamieszkania
Data urodzenia
Płeć
Nr dokumentu tożsamości
Numery telefonów
Adres e-mail
Informacje o karcie kredytowej/debetowej i rachunku bankowym
Numer rejestracyjny pojazdu
Numer VIN pojazdu

Będziemy rów nież zbierać i przetwarzać Państwa „wrażliw e dane osobow e", takie jak dane z
dokumentacji medycznej lub św iadectw zgonu czy historii szkód.
W jaki sposób będziem y uzyskiw ać i w ykorzystyw ać Państw a dane
osobow e?
Będziemy przetwarzać dane osobow e przekazane nam przez Państw a lub otrzymane przez
nas bez Państw a udziału zgodnie z poniższym w yjaśnieniem i w ykazem:
3.

Cel

Czy w yrażają Państw o zgodę?

Zarządzanie umow ą ubezpieczenia (np.
ustalenie w ysokości składki, szacow anie
ryzyka ubezpieczeniowego, likwidacja szkód)

Nie (z w yjątkiem sytuacji kiedy dane
dotyczą stanu zdrow ia oraz sytuacji
kiedy nie są Państw o naszym klientem,
a my nie mamy innej podstaw y do
przetw arzania
Państw a danych,
dlatego np. osoba zgłaszająca szkodę
pytana jest o zgodę na przetw arzanie
sw oich danych osobow ych).

Czy w yrażają Państw o zgodę?

Cel

W celu informow ania Państw a, lub Tak
umożliw ienia spółkom z Grupy Allianz i
w ybranym osobom trzecim informow anie
Państw a, o produktach i usługach, które
naszym
zdaniem
mogą
Państw a
zainteresow ać,
zgodnie
z
Państw a
preferencjami dotyczącymi otrzymyw ania
informacji marketingow ych. Preferencje te
mogą Państw o zmienić w dow olnym czasie.
W razie zmiany decyzji w zakresie preferencji
w skazanych powyżej, w tym w ycofania zgody
na którąkolw iek z pow yższych pozycji, należy
pow iadomić nas klikając na link „Zaprzestań
subskrypcji” w każdej w iadomości e-mail z
informacjami marketingow ymi, lub kontaktując
się z nami za pośrednictw em poczty
elektronicznej lub telefonicznie, bądź w
sposób opisany w pkt 9 poniżej.
Wypełnienie obow iązków (np. podatkow ych,
rachunkow ych,
administracyjnych)
w ynikających z przepisów praw a

Nie

W
celu rozłożenia ryzyka
reasekurację lub koasekurację

Nie

poprzez

Na cele określone pow yżej, nie w ymagamy Państw a w yraźnej zgody (z w yjątkiem sytuacji
kiedy podają Państw o dane dotyczące stanu zdrowia), dane są bowiem przetwarzane w celu
w ykonania umow y ubezpieczenia lub w ykonania obow iązków w ynikających z przepisów
praw a.
Będziemy w ymagać Państw a danych osobow ych w w ypadku zamiaru nabycia naszych
produktów i usług. Jeżeli nie zechcą Państw o przekazać nam tych danych, możemy nie być
w stanie udostępnić produktów i usług, o które się Państw o zw rócą lub które Państw a
interesują, bądź dostosow ać naszej oferty do Państw a indyw idualnych potrzeb.
W przypadku ofert ubezpieczenia, gdzie stosow any jest elektroniczny kalkulator w ysokości
składki (np. na dedykow anej do tego celu stronie w w w ) będziemy podejmow ać w Państw a
sprawie decyzje również w sposób zautomatyzowany, tzn. bez w pływ u człow ieka. Czynniki,
jakie będziemy brać pod uw agę to stan zdrow ia oraz docelow y kraj podróży.
Podczas podejmow ania tej decyzji będziemy w ykorzystywać tzw . profilow anie. Oznacza to,
że będziemy oceniać podane przez Państw a informacje (np. dotyczące stanu zdrow ia, daty
urodzenia, długości i celu pobytu) i przyporządkowywać je do odpow iednich profili tw orzonych
na podstaw ie posiadanych przez nas danych statystycznych . Przykładowo, im w ięcej dużych
szkód miało miejsce w danym miejscu, które zamierzają Państw o odw iedzić, tym w iększe

może być ryzyko ubezpieczeniow e i w zw iązku z tym składka ubezpieczeniow a może być
w yższa.
W zw iązku ze zautomatyzowanym podejmow aniem decyzji mają Państw o prawo do
zakw estionowania tej decyzji, do przedstawienia nam w łasnego stanowiska lub
przeanalizowania Państwa sytuacji i podjęcia decyzji przez naszego pracownika.
4.

Kto będzie mieć dostęp do danych osobowych?

Zapew nimy, aby Państw a dane osobow e były przetw arzane w sposób zgodny z celami
w skazanymi pow yżej.
We w skazanych powyżej celach Państwa dane osobowe mogą być ujaw niane następującym
osobom trzecim będącym administratorami danych: organom publicznym, innym spółkom z
Grupy Allianz, innym ubezpieczycielom, koasekuratorom, reasekuratorom, pośrednikom i
agentom ubezpieczeniow ym oraz bankom.
We w skazanych pow yżej celach możemy rów nież udostępniać Państw a dane osobow e
następującym podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie: innym spółkom z Grupy
Allianz, konsultantom technicznym, specjalistom, praw nikom, likw idatorom szkód,
serw isantom, lekarzom i spółkom usługow ym w celu realizacji działań (zgłoszenia szkód,
obsługa informatyczna, usługi pocztow e, zarządzanie dokumentami) oraz podmiotom i
sieciom św iadczącym usługi reklamow e w celu przesyłania Państw u informacji
marketingow ych, na jakie zezw alają przepisy krajow ego praw a, zgodnie z Państw a
preferencjami dotyczącymi komunikacji. Bez Państw a zgody nie udostępnimy Państw a
danych osobow ych niepow iązanym osobom trzecim na ich w łasne cele marketingow e.
Ponadto możemy udostępniać Państw a dane osobow e w następujących przypadkach:




5.

w razie planow anej lub faktycznej reorganizacji, połączenia, sprzedaży, w spólnego
przedsięw zięcia, cesji, zbycia lub innego rozporządzenia całością lub częścią
naszego przedsiębiorstwa, majątku lub zapasów (w tym w ramach postępow ania
upadłościow ego lub podobnego postępow ania) lub
w celu w ypełnienia obow iązku w ynikającego z przepisów praw a, w tym
odpow iedniemu rzecznikow i praw , w razie złożenia przez Państw a skargi
dotyczącej produktu lub usługi, którą Państw u sprzedaliśmy.
Gdzie będą przetw arzane dane osobow e?

Allianz (BCR Grupy Allianz), które zapew niają odpowiednią ochronę danych osobow ych i są
praw nie w iążące dla w szystkich spółek z Grupy Allianz. BCR Grupy Allianz oraz w ykaz
spółek z Grupy Allianz, które są zobow iązane do ich stosow ania, można znaleźć tu
https://w w w .allianz.com/en/. W w ypadku gdy nie będą miały zastosow ania BCR Grupy
Allianz, podejmiemy odpow iednie kroki, aby zapew nić należytą ochronę Państw a danych
osobow ych przekazyw anych poza EOG, na takim samym poziomie jaki jest zapew niany w
EOG. Jeżeli są Państw o zainteresow ani zabezpieczeniami stosow anymi przez nas w
w ypadku przekazywania danych poza EOG (np. standardow e klauzule umow ne), prosimy o
kontakt z nami w sposób opisany w pkt 9.
6.

Jakie upraw nienia przysługują Państw u w odniesieniu do danych
osobow ych?

O ile dopuszczają to obow iązujące przepisy, przysługuje Państw u praw o do:









dostępu do sw oich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, i
poznania pochodzenia tych danych, celów ich przetw arzania, a także informacji o
administratorze
(administratorach)
danych,
podmiocie
(podmiotach)
przetw arzającym (przetw arzających) oraz podmiotach, którym mogą one być
ujaw nione;
w ycofania sw ojej zgody w dow olnym czasie, jeżeli Państw a dane osobow e są
przetw arzane na podstaw ie zgody;
aktualizacji lub popraw iania swoich danych osobow ych tak, aby były one zaw sze
praw idłow e;
usunięcia sw oich danych osobowych z naszej ewidencji, jeżeli nie są już potrzebne
w celach w skazanych pow yżej;
żądania ograniczenia przetw arzania sw oich danych osobow ych w pew nych
okolicznościach, np. kiedy kw estionują Państw o praw idłow ość sw oich danych
osobow ych, na okres pozw alający nam spraw dzić ich praw idłow ość;
uzyskania sw oich danych osobow ych w formacie elektronicznym na potrzeby
w łasne lub now ego ubezpieczyciela; oraz
złożenia u nas reklamacji lub skargi w odpow iednim organie ochrony danych.

Mogą Państw o korzystać z tych praw kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 9 z
podaniem imienia i nazw iska, adresu e-mail i przedmiotu żądania. Mogą Państw o rów nież
złożyć w niosek o dostęp do danych w ypełniając Formularz Wniosku o Dostęp do Danych
dostępny na dane http://w w w .mondial-assistance.pl/biznes/dane.aspx.
7.

Jak m ożna w nieść sprzeciw w obec przetw arzania danych osobow ych?

Państw a dane osobow e mogą być przetw arzane na terytorium Europejs kiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) lub poza nim przez podmioty w skazane w pkt 4, z zastrzeżeniem
ograniczeń umow nych dotyczących poufności i bezpieczeństw a informacji, zgodnie z
obow iązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Nie ujaw nimy Państw a dany ch
osobow ych osobom, które nie są upraw nione do ich przetw arzania.

Jeżeli dopuszczają to obow iązujące przepisy, przysługuje Państw u praw o do w niesienia
sprzeciw u w obec przetw arzania przez nas danych osobow ych lub żądania, abyśmy
zaprzestali ich przetwarzania (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego). Po otrzymaniu
takiego żądania zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państw a danych osobowych, chyba
że dopuszczają to obow iązujące przepisy.

Przekazanie Państw a danych osobowych w celu ich przetwarzania przez inną spółkę z Grupy
Allianz poza EOG będzie się każdorazow o odbyw ać zgodnie z zatw ierdzonymi w iążącymi
regułami korporacyjnymi w postaci dokumentu pod tytułem Standard Ochrony Pryw atności

W ten sam sposób mogą Państw o korzystać z innych praw w skazanych w pkt 6.

8.

Jak długo przechow ujem y dane osobow e?

Będziemy przechow yw ać Państw a dane osobow e 10 lat od daty ustania stosunku
ubezpieczenia lub daty zakończenia postępow ania w spraw ie likw idacji szkody lub
rozpatrzenia Państw a reklamacji. 10 letni okres w ynika z ustalonego w Polsce okresu
przedaw nienia roszczeń.
W przypadku danych naszych kontrahentów (dane podw ykonaw ców i reprezentantów
podw ykonaw ców ) będziemy je przetrzymyw ać co najmniej przez 5 lat od końca roku, w
którym zakończy się nasza współpraca. Okres ten w ynika z przepisów praw a m.in. ustaw y o
rachunkow ości.
W przypadku danych pracowniczych obowiązkowy okres przechowywania danych w ynosi 50
lat i w ynika on z Kodeksu pracy.
Nie będziemy przechow yw ać Państw a danych osobow ych dłużej niż jest to konieczne, i
będziemy je przechow yw ać jedynie w celach, w których je uzyskaliśmy.
9.

Jak m ożna się z nam i skontaktow ać?

W razie jakichkolw iek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państw a danych
osobow ych, można się z nami skontaktow ać pocztą elektroniczną lub listow nie pod
następującymi adresami:
AWP P&C S.A. Oddział w Polsce
Inspektor Ochrony Danych Osobow ych
ul. Domaniewska 50B
02-672 Warszawa
E-mail: iodopl@mondial-assistance.pl
Można rów nież skontaktow ać się z nami za pomocą Formularza Wniosku o Dostęp do
Danych dostępnego na http://w w w .mondial-assistance.pl/biznes/dane.aspx.
10. Jak często aktualizujem y zasady ochrony pryw atności?
Niniejsze zasady ochrony pryw atności są regularnie przeglądane i aktualizow ane.
Zapew nimy, aby na naszej stronie internetow ej dostępna była zaw sze ich aktualna w ersja
w w w .mondial-assistance.pl/biznes/Dane.aspx, a ponadto o każdej w ażnej zmianie, która
może Państw a dotyczyć, poinformujemy Państw a osobiście. Ostatnia aktualizacja niniejszej
informacji na temat zasad ochrony pryw atności miała miejsce 01.05.2018.

