
W trosce  
o Twoje dane

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest 
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. lub AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., 
z siedzibami przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa (AXA, administrator).

2. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
 — zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oce-

ny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania 
jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania 
umowy;

 — zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania 
oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w zakresie obejmującym dane 
osobowe określone w art. 27 Ustawy, tj. dane wrażliwe – podstawą 
prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, pod warunkiem 
że ta została przez Państwa udzielona; w razie nieudzielenia zgody 
dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu;

 — oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ra-
mach profilowania klientów przed zawarciem umowy ubezpiecze-
nia – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa;

 — marketingu bezpośredniego produktów i  usług własnych admini-
stratora, w  tym w  celach analitycznych i  profilowania – podstawą 
prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania 
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uza-
sadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu 
bezpośredniego swoich usług;

 — wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych 
z  przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrory-
zmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, o ile przepisy te będą miały zastosowanie;

 — ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z  zawartą z  Pań-
stwem umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania 
danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu AXA; uzasadnionym interesem AXA jest 
możliwość dochodzenia przez nią roszczeń;

 — ewentualnego podejmowania czynności w związku z przeciwdziała-
niem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną prze-
twarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu AXA; uzasadnionym interesem AXA 
jest możliwość przeciwdziałania przestępstwom i  ścigania prze-
stępstw popełnianych na szkodę AXA;

 — reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora 
jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z  umową 
ubezpieczenia zawartą z Państwem.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem 
zawarcia umowy ubezpieczenia. Konsekwencją niepodania danych jest 
niemożność zawarcia umowy ubezpieczenia.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
a) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia 

lub
b) do momentu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu AXA, lub 
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wyni-

kającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowy-
wania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, 
obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdzia-
łaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile odpowied-
nie przepisy będą miały zastosowanie w Państwa przypadku.

 Administrator zaprzestanie przetwarzania danych do celów marketingu 
bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłoszą 
Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tych celach.  

5. AXA przewiduje udostępnienie Państwa danych osobowych następują-
cym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom upoważnionym do udostępnienia im danych osobowych 

na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i re-
asekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. oraz innych przepisów prawa;

b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie AXA, mię-
dzy innymi dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane 
w  celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też 
agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarza-
ją dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie 
z poleceniami AXA.

6. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, którym jest 
Szwajcaria – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej 
odpowiedni stopień ochrony – Decyzja Komisji z  dnia 26 lipca 2000 r. 
(2000/518/WE). 

 Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do 
państwa trzeciego, składając wniosek na formularzach dostępnych na 
stronie axa.pl.

7. Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych; sprostowania 
danych (poprawiania); usunięcia danych osobowych*; ograniczenia prze-
twarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania danych. Prawa te przysługują Państwu w przy-
padkach i w zakresie przewidzianym przez przepisy Rozporządzenia lub 
odpowiednio Ustawy. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pań-
stwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgo-
dy. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarza-
nia danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

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 świe-
cie – ta pozycja zobowiązuje do zachowania najwyższych standardów. 
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8. Jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych na-
rusza przepisy Rozporządzenia lub Ustawy, mają Państwo prawo wniesie-
nia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych. 

9. Państwa dane będą przetwarzane w  sposób zautomatyzowany, w  tym 
również w formie profilowania. Profilowanie będzie się odbywać w celu 
przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia. Oznacza to, że dane oso-
bowe niezbędne do przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia wyko-
rzystane zostaną do oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia 
adekwatnej do niego składki. 

 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych decyzje doty-
czące Państwa mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez 
wpływu człowieka). W takiej sytuacji decyzje te mogą dotyczyć wysokości 

składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane w szczególności 
na podstawie Państwa danych, dotyczących stanu zdrowia i daty urodze-
nia. Decyzje mogą być oparte na profilowaniu, tj. automatycznej ocenie 
ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Państwem umowy ubezpieczenia.

 W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących 
wysokości składki ubezpieczeniowej mają Państwo prawo do zakwestio-
nowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyska-
nia interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji 
przez człowieka).

10. Kontakt z  inspektorem ochrony danych AXA możliwy jest pod adresem 
e-mail: inspektor@axa.pl*.

Ważne: 

Treści oznaczone gwiazdką (*) odnoszą się odpowiednio do uprawnień, które można wykonywać od dnia 25 maja 2018 r., bądź do podstawy 
prawnej, która będzie miała zastosowanie od tego dnia. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie) 
ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Do dnia 25 maja 2018 r. podstawą przetwarzania danych osobowych są odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 
13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) – powoływanej powyżej jako Ustawa.


