W trosce
o Twoje dane
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
W trosce o ochronę danych podejmujemy działania opisane w tym dokumencie. Informujemy w nim, w jaki sposób przekazane
przez Państwa dane są przez nas gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane.
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.
1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa (dalej: AXA, administrator).
2. W przypadku danych osobowych nieuzyskanych od Państwa, źródłem
danych jest Państwa pracodawca. Wśród pozyskanych danych mogą być
w szczególności: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do
korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer
PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru
PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie
posiadają obywatelstwa polskiego.
3. Numer telefonu i adres elektroniczny są danymi fakultatywnymi i ich
przekazanie oznacza Państwa zgodę na ich przetwarzanie.
4. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
—— zawarcia i wykonania Umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu
Kapitałowego (dalej: Umowa o prowadzenie PPK) – podstawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania Umowy o prowadzenie PPK w zakresie danych fakultatywnych (numer telefonu,
adres poczty elektronicznej) podstawą przetwarzania jest Państwa
zgoda;
—— marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą
przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
—— w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania, także po zakończeniu stosunku prawnego z AXA – podstawą
prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, pod warunkiem
że została przez Państwa udzielona; w razie nieudzielenia zgody
dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu;
—— w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z grupy AXA, tj. AXA Życie TU S.A.,
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, pod warunkiem że została przez Państwa
udzielona; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu;
—— wypełnienia przez administratora obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu;

—— ewentualnego dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu AXA; uzasadnionym interesem AXA jest
możliwość dochodzenia roszczeń;
—— w celach statystycznych i analitycznych, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu AXA; uzasadnionym interesem AXA jest tworzenie statystyk i analiz.
5. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem zawarcia
Umowy o prowadzenie PPK. Konsekwencją niepodania danych jest brak
możliwości zawarcia umowy. Podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest fakultatywne, a konsekwencją niepodania tych
danych jest brak możliwości szybszego kontaktu z Państwem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Podanie danych w celu ich
przetwarzania w celach marketingowych jest dobrowolne.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane odpowiednio do momentu:
a) przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy o prowadzenie PPK,
lub
b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu AXA, lub
c) wycofania zgody, lub
d) wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartej umowy, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu.
Administrator zaprzestanie przetwarzania danych do celów marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania do celów analitycznych, jeżeli zgłoszą
Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tych celach.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do
celów marketingowych, będą one przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. AXA przewiduje udostępnienie Państwa danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych osobowych
na podstawie przepisów prawa;
b) spółkom z grupy AXA, tj. AXA Życie TU S.A., AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
z siedzibą: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z wyrażonymi
zgodami;
c) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie AXA, między innymi dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane
w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też

agentowi transferowemu – przy czym takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami AXA.
8. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego. Lista państw
oraz zastosowanych zabezpieczeń jest dostępna na stronie www.axa.pl
w zakładce „Dane osobowe”.
Mogą Państwo uzyskać kopię zastosowanych zabezpieczeń.
9. 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.

10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania. Będzie to polegało na przypisaniu Państwa do odpowiedniego subfunduszu na podstawie Państwa wieku.
W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji mają Państwo prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego
stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania
danych i podjęcia decyzji przez człowieka).
12. Kontakt z inspektorem ochrony danych AXA jest możliwy pod adresem
e-mail: inspektor@axa.pl.

19141019

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych
jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody ma
skutek tylko na przyszłość i nie ma wpływu na zgodność z prawem dokonanego już przetwarzania.

