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 2017 AXA jest marką ubezpieczeniową nr 1 na świecie – ta pozycja zobowiązuje do zachowania najwyższych standardów.
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

strowane jako OFWCA – dane osobowe będą przechowywane rok od dnia
przeprowadzenia egzaminu z udziałem osoby, której dane podane są w formularzu.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: (a) dopuszczenia do uczestnictwa w egzaminie dla osób fizycznych ubiegających się
o wykonywanie czynności agencyjnych („OFWCA”) na rzecz Administratora
oraz zgłoszenia w rejestrze agentów ubezpieczeniowych prowadzonym przez
KNF, a w razie zgłoszenia Administratorowi przez agenta jako OFWCA; (b) wykonywania czynności agencyjnych na rzecz Administratora oraz (c) marketingu bezpośredniego (uczestnictwo w konkursach, programach motywacyjnych) i dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe będą przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, a także do podmiotów przetwarzających dane na zlecenie Administratora (np.
podmiotów przeprowadzających egzamin) oraz klientów Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu i zgłoszenia do rejestru agentów ubezpieczeniowych, a także wykonywania czynności agencyjnych na rzecz Administratora.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia ostatniej z umów ubezpieczenia zawartych w ramach wykonywania
czynności agencyjnych przez OFWCA. W przypadku osób, które nie zdały
egzaminu przeprowadzonego przez Administratora lub nie zostały zareje-

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub
ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych
osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor@axa.pl.

16530518

Podstawy prawne przetwarzania to: (a) niezbędność przetwarzania danych
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, jakim
jest obowiązek przeprowadzenia egzaminu dla OFWCA i zgłoszenia OFWCA
do rejestru agentów ubezpieczeniowych, oraz (b) niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (wykonywanie czynności agencyjnych na rzecz Administratora, cele
marketingowe Administratora, dochodzenie roszczeń).

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich znajdujących
się poza EOG, zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie
z decyzją Komisji Europejskiej, a w przypadku braku takiej decyzji – na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul umownych
lub na podstawie innych wymaganych prawem środków, gwarantujących
odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. Osoba, której dane dotyczą,
może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państw trzecich.

