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.

2. Państwa dane mogą być przetwarzane w celach:
a) dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń od osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę;
b) ewentualnego podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym –podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu AXA; uzasadnionym interesem AXA jest
możliwość przeciwdziałania przestępstwom i ściganie przestępstw
popełnianych na szkodę AXA;
c) statystycznych i analitycznych, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu AXA; uzasadnionym interesem
AXA jest tworzenia statystyk i analiz.
3. Państwa dane osobowe, w postaci danych kontaktowych, zostały pozyskane od osób lub instytucji uczestniczących w postępowaniu likwidacyjnym.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
a) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu AXA lub
b) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

5. AXA przewiduje udostępnienie Państwa danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych osobowych
na podstawie przepisów prawa;
b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie AXA, między innymi dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane
w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami AXA.
6. 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.
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.
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1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AXA Ubezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa (dalej: AXA lub administrator).

