W trosce
o Twoje dane
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Z nami mogą Państwo czuć się bezpiecznie! Według rankingu INTERBRAND 2018 AXA jest marką ubezpieczeniową nr 1 na świecie – ta pozycja zobowiązuje do zachowania najwyższych standardów.

2. Państwa dane mogą być przetwarzane w celach:
a) marketingowych, w tym profilowania; podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
b) statystycznych i analitycznych, w tym profilowania; podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes AXA, polegający
na tworzeniu statystyk i analiz.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania
danych jest brak możliwości świadczenia usług marketingowych. Zgodę
można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody ma skutek tylko na przyszłość i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
już dokonanego.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane odpowiednio do czasu:
a) realizacji prawnie uzasadnionego interesu AXA lub

b) zgłoszenia sprzeciwu, lub
c) cofnięcia zgody.
5. AXA przewiduje udostępnienie Państwa danych osobowych podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie AXA, między innymi dostawcom usług IT lub podmiotom świadczącym usługi marketingowe – przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami AXA.
6. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego, którym jest
Szwajcaria, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r.
w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (2000/518/WE).
Mogą Państwo uzyskać kopię zastosowanych zabezpieczeń.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonywane jest
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Ponadto,
przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Kontakt z inspektorem ochrony danych AXA jest możliwy pod adresem
e-mail: inspektor@axa.pl.

19380519

1. Administratorem Państwa danych osobowych są spółki AXA, które są
w posiadaniu wyrażonych przez Państwa zgód na przetwarzanie danych,
tj. odpowiednio: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. lub AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., lub AXA Polska
S.A., lub AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., lub AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., wszystkie z siedzibą w Warszawie, ul.
Chłodna 51, 00-867 Warszawa (dalej: AXA lub administrator).

