Broszura informacyjna
Przetwarzanie danych osobowych
związanych z obsługą roszczeń
Prawidłowe przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dla naszej firmy sprawą wysokiej wagi, a ich ochronę traktujemy jak oczywistość. Z związku z tym
chcielibyśmy dostarczyć Państwu szczegółowych informacji o tym, dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, jakie prawa przysługują
Państwu w związku z ich przetwarzaniem oraz wszelkich innych informacji w tym zakresie, które mogą być dla Państwa istotne.
Pragniemy zapewnić Państwa o tym, że w Grupie AXA Assistance przestrzegamy surowych zasad określających, którzy pracownicy lub które działy mają dostęp
do Państwa danych osobowych oraz jakie dane osobowe mogą podlegać przetwarzaniu.
Prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi przez nas informacjami dotyczącymi naszego sposobu przetwarzania danych. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby
dokument ten był jak najbardziej przejrzysty i praktyczny.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych
1. Administrator danych osobowych
2. Inspektor ochrony danych
3. Cel przetwarzania danych osobowych
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
5. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych
6. Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim
7. Okres przechowywania danych osobowych
8. Prawa osoby, której dane dotyczą
9. Informacja, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe, czy wynika z umowy
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
11. Źródło pochodzenia danych osobowych

1.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka, która określa cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych. Zazwyczaj jest to spółka, której podali
Państwo swoje dane osobowe. W tej sytuacji Państwa administratorem danych jest Inter Partner SA Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (00-838), ul.
Prosta 68 (dalej „AXA Assistance”). AXA Assistance jest częścią międzynarodowej Grupy AXA. Adres strony internetowej: www.axa-assistance.pl. Oferujemy
szeroką gamę ubezpieczeń typu assistance: assistance samochodu, assistance domowe, ubezpieczenie zdrowotne, w tym drugą opinię medyczną,
ubezpieczenie pojazdu ciężarowego. Jesteśmy liderem na rynku ubezpieczeń turystycznych. Oferujemy również takie produkty jak: ubezpieczenie utraty
wartości rynkowej (GAP), ubezpieczenie stałych płatności oraz przedłużenie gwarancji.
Prowadząc działalność w tym zakresie, AXA Assistance działa w charakterze administratora danych, co oznacza, że określamy sposób wykorzystywania danych
osobowych i zakres, w jakim je wykorzystujemy, zgodnie z niniejszą informacją o polityce prywatności.

2.

Inspektor ochrony danych

Ponadto AXA Assistance korzysta z usług inspektora ochrony danych, który nadzoruje poprawne przetwarzanie danych osobowych.
Wszelkie niezbędne wzory ewentualnych zapytań i wniosków dotyczących ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.axaassistance.pl/iodo.
Mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób odpowiadający Państwa preferencjom i możliwościom:
– drogą mailową, pisząc na adres iodo@axa-assistance.pl,
– przez formularz kontaktowy na stronie www.axa-assistance.pl,
– listownie, pisząc na adres siedziby spółki.
Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych w przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych oraz w celu
wykonania przysługujących Państwu niżej wymienionych praw.
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3.

Cel przetwarzania danych osobowych

Podczas obsługi roszczeń, a w tym świadczenia usług typu assistance, Państwa dane mogą być przetwarzane do następujących celów:
– obsługa roszczeń, w tym wycena, klasyfikacja i wypłata roszczeń – podstawą prawną tego rodzaju przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz
spełnienie naszych zobowiązań prawnych;
– podczas procesu obsługi roszczeń możemy sprawdzić, jaki były Państwa wcześniejsze problemy zdrowotne – podstawą prawną tego rodzaju przetwarzania
danych jest wykonanie umowy, spełnienie przez nas zobowiązania prawnego oraz, jeśli jest to wymagane prawem, zgoda, której mogą Państwo w tym celu
udzielić;
– spełnienie zobowiązań administratora związanych z obowiązkami sprawozdawczymi – podstawa prawna naszych zobowiązań;
– sprawdzanie listy podmiotów objętych sankcjami i standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (CRS)1 – podstawą prawną
przetwarzania jest konieczność spełnienia zobowiązania prawnego nałożonego na administratora m. in. w związku z wymogiem zachowania zgodności
z międzynarodowymi zobowiązaniami i sankcjami podatkowymi, przepisami dotyczącymi prania pieniędzy, a także przepisami o automatycznej wymianie
informacji podatkowych z innymi krajami;
– cele księgowe, podatkowe i związane z naliczaniem opłat – podstawą prawą do przetwarzania danych jest spełnienie przez administratora zobowiązania
prawnego;
– wykrywanie i ściganie oszustw, w tym zapobieganie przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
administratora; uzasadniony interes administratora polega na zmniejszeniu strat wynikających z działań przestępczych osób fizycznych;
– sprawdzenie wielokrotnego ubezpieczenia, historii roszczeń i zakresu roszczeń regresowych – podstawą prawną tego rodzaju przetwarzania danych jest
uzasadniony interes administratora; uzasadniony interes administratora polega na zmniejszeniu niepotrzebnych kosztów związanych z obsługą roszczeń;
– reasekuracja ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność jego przeprowadzenia w celu realizacji uzasadnionego interesu
administratora; uzasadniony interes administratora zawiera się w obniżeniu ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą umową poprzez reasekurację;
– utrzymywanie dokumentacji w okresie jej przechowywania – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasze zobowiązanie prawne oraz uzasadniony
interes administratora; uzasadniony interes administratora polega na przechowywaniu dokumentacji aż do terminu przedawnienia, aby móc udowodnić
pewne fakty np. w przypadku sporu sądowego;
– w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego od odpowiedzialności cywilnej dane dotyczące ubezpieczonych pojazdów i ewentualnych roszczeń
udostępnimy Czeskiemu Biuru Ubezpieczonych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie zobowiązania prawnego;
– cele statystyczne – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest wypełnienie zobowiązania prawnego oraz uzasadniony interes administratora;
uzasadniony interes administratora polega na ocenie ryzyka i rentowności portfela ubezpieczeń i zmniejszeniu związanego z tym ryzyka;
– sprzedaż samochodów do złomowania – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest realizacja zawartej z Państwem umowy.
W przypadku przetwarzania specjalnych kategorii Państwa danych osobowych (przeważnie danych dotyczących zdrowia) będą one przetwarzane zawsze
w minimalnej ilości potrzebnej do realizacji danego celu oraz w oparciu o podstawę prawną jak niżej:
– przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia roszczenia prawnego, jego wykonania lub obrony;
– przetwarzanie jest niezbędne do celów statystycznych;
– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą;
– zgoda, której mogą nam Państwo udzielić.
4.

Kategorie przetwarzania danych

W poniższej części broszury opisano konkretne rodzaje danych, które możemy przetwarzać przez cały okres trwania polisy ubezpieczeniowej, a także zgodę na
Poniżej znajduje się opatrzony przykładami opis konkretnych rodzajów danych osobowych. Gromadzimy i przechowujemy tylko takie dane osobowe, które są
niezbędne w związku z danym celem:
– Podstawowe dane identyfikacyjne
Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko, data urodzenia i numer identyfikacyjny. W przypadku przedsiębiorców gromadzimy takie informacje jak
firma spółki, jej numer identyfikacyjny i adres jej siedziby.
– Dane kontaktowe
Adres pocztowy, numer telefonu i/lub adres e-mail są niezbędne, abyśmy mogli dostarczyć Państwu przedmiotowe informacje.
– Specjalne kategorie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celu identyfikacji osoby fizycznej, np. danych dotyczących zdrowia, jest niezbędne do prawidłowego
oszacowania i właściwej obsługi kosztów.
– Informacje dotyczące polisy
Przechowujemy informacje na temat wybranego produktu i jego specyfikacji, szacunkowego wieku, miejsca docelowego i okresu trwania umowy.
– Dane dotyczące roszczeń
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CRS (standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania) – wymóg automatycznej wymiany informacji na światową skalę;
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Przechowujemy dane dotyczące zdarzenia ubezpieczeniowego i jego skutków, dane dotyczące osób biorących udział w zdarzeniu, świadków, dane
z protokołów policyjnych itd.
– Dane geolokalizacyjne
Możemy uzyskać dostęp do danych dotyczących miejsca, w którym wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe, i dokonywać ich przetwarzania.
– Inne dane osobowe, które podadzą nam Państwo w przyszłości lub które otrzymamy od innych podmiotów, w tym instytucji rządowych takich jak policja itp.
5.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych

Ochrona i prawidłowe przetwarzanie Państwa danych jest prawnym zobowiązaniem administratora Państwa danych osobowych. W celu przetwarzania danych
możemy korzystać z usług podmiotów przetwarzających. Podmiot przetwarzający dane osobowe jest osobą fizyczną lub prawną, organem administracji
publicznej, agencją lub innym organem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora. W takich przypadkach ochrona Państwa danych osobowych
jest zapewniona – zarówno na podstawie umowy jak i na mocy przepisów regulacyjnych – w równym stopniu, co w przypadku przetwarzania danych przez
administratora.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
– towarzystwom ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym,
– podmiotom, które dokonują przetwarzania na nasze żądanie, m. in. dostawcom usług informatycznych, podmiotom, które przetwarzają dane w celu
pobierania należności,
– dostawcom usług w celu zaspokojenia roszczeń i świadczenia usług (w tym celem świadczenia pomocy w sytuacjach kryzysowych) dostępnych na podstawie
Państwa polisy ubezpieczeniowej.
– szpitalom i zakładom opieki zdrowotnej w przypadku gdy niezbędna jest obsługa roszczenia,
– pośrednikom ubezpieczeniowym.
Głównymi odbiorcami Państwa danych są następujące, uszeregowane wg kategorii, podmioty:
– towarzystwa reasekuracji
Axa Assistance France Assurance – w przypadku polisy w ramach ubezpieczenia pojazdów ciężarowych
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w przypadku polisy w ramach ubezpieczenia podróżnego
– dostawcy usług informatycznych
AXA Tech
IBM Polska Sp. z o.o.
Onwelo S.A.
Stratos
Sprinx
Cebie
Audatex
Silverdat
GT motive
– dostawcy usług likwidacji szkód
Inter Partner Asisstance Polska S.A.
WTW Services sp. z o.o.
AXA Assistance CZ sro
Te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z AXA i zawsze zgodnie z naszymi wytycznymi.
Możemy udostępniać niektóre Państwa informacje innym spółkom w ramach międzynarodowej Grupy AXA, które współpracują z nami przy świadczeniu
określonych usług, takich jak: całonocna obsługa roszczeń, nagrywanie rozmów i weryfikacja uprawnień podmiotów do prowadzenia określonej działalności.
Wyżej wymienione grupy podmiotów działają w naszym imieniu, przy czym jesteśmy odpowiedzialni za sposób, w jaki wykorzystują one Państwa dane
osobowe do ww. celów.
Ponadto możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym spółkom w ramach międzynarodowej Grupy AXA do celów zarządzania kosztami roszczeń,
udoskonalania produktów, personalizacji oferty produktowej oraz zapobiegania oszustwom i wykrywania ich. Ponadto możemy wykorzystywać dane
w celach statystycznych. Wyżej wymienione spółki na podstawie dostarczonych im informacji nie będą mogły zidentyfikować żadnej osoby, której dane
dotyczą.
Ponadto możemy ujawniać Państwa dane następującym osobom trzecim:
– organom sądowym lub organom regulacyjnym;
– stronom w bieżących lub przyszłych postępowaniach sądowych lub osobom wspierającym nas w ustalaniu, wykonywaniu lub ochronie naszych praw.
Możemy także przekazywać dotyczące Państwa informacje naszym doradcom prawnym i innym zawodowym doradcom oraz innym spółkom z Grupy AXA —
w zakresie objętym udzieloną przez Państwa zgodą lub w przypadku gdy prawo tego wymaga lub na to zezwala.
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6.

Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim
Państwa dane mogą zostać przekazane państwu trzeciemu w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji konkretnego świadczenia na mocy zawartej przez
Państwa umowy ubezpieczenia (zwłaszcza w przypadku ubezpieczeń turystycznych).
Przy przekazywaniu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcarię dbamy o zastosowanie odpowiednich środków do ochrony Państwa danych.
W przypadku przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy zapewniamy taki poziom ochrony, który w najbliższym stopniu
odpowiada wymogom polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.
W wyżej opisanych sytuacjach przekazania danych dokonuje się w oparciu o:

– wiążące reguły korporacyjne,
– standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską,
– standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez organ nadzorczy ds. ochrony danych,
– zatwierdzony kodeks etyki,
– zatwierdzony mechanizm certyfikacji,
– decyzję dotyczącą odpowiedniości ochrony (kraje o odpowiednim poziomie ochrony danych osobowych).
Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe w określonych sytuacjach, w których zezwala na to prawo, np. kiedy przekazanie jest niezbędne do
realizacji umowy ubezpieczenia pomiędzy Państwem a Grupą AXA Assistance oraz kiedy jest ono niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub
ubezpieczonych, zwłaszcza w przypadku umowy ubezpieczenia turystycznego, w ramach której działamy w celu ochrony Państwa zdrowia lub życia.

7.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przechowywane do upływu okresu na składanie roszczeń na podstawie umowy ubezpieczenia lub do wygaśnięcia wynikającego
z obowiązującego prawa zobowiązania do przechowywania danych, szczególnie zobowiązania do przechowywania dokumentów księgowych, dokumentów
dotyczących umów ubezpieczeniowych i międzynarodowych przepisów podatkowych.
Okres przechowywania danych o obsługiwanych roszczeniach określa się na podstawie rozmaitych kryteriów dotyczących natury roszczenia (np. czy roszczenie
dotyczy ryzyka odpowiedzialności lub czy w przypadku danego roszczenia miały miejsce takie wydarzenia jak wypłata renty, regres lub spór sądowy). Do okresu
przechowywania określanego jak wyżej dodawany jest okres przedawnienia. Oznacza to, że okresy przechowywania są różne dla poszczególnych roszczeń.
Przy wykorzystywaniu danych osobowych stosujemy zasadę minimalizacji, tj. w momencie, w którym jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych
osobowych, usuwamy je lub anonimizujemy w naszych bazach danych i systemach informatycznych. W Grupie AXA Assistance przestrzegamy rygorystycznych
wewnętrznych zasad ochrony prywatności, co daje Państwu pewność, że nie przechowujemy danych osobowych dłużej, niż jesteśmy do tego upoważnieni, ani
dłużej, niż jest to wymagane.
8.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Mogą Państwo zażądać od nas udostępnienia Państwa danych osobowych, wprowadzenia do nich poprawek, usunięcia ich lub ograniczenia zakresu, w jakim
są przetwarzane i przekazywane.
Mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych w zakresie nią objętym, przy czym taka decyzja nie wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
Niezależnie od wyżej wymienionych praw mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeśli:
– przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadania publicznego lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.
– przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionego interesu administratora danych lub osoby trzeciej.
Są Państwo uprawnieni do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wszelkie niezbędne wzory ewentualnych zapytań lub wniosków dotyczących ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.axaassistance.pl/iodo.
9.

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym

Nie są Państwo zobowiązani do przekazania danych osobowych, ale ich przekazanie jest niezbędne do realizacji umowy ubezpieczenia i obsługi roszczeń.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W trakcie przeprowadzania procedur obsługi roszczeń nie korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani z profilowania.
11. Źródło pochodzenia danych osobowych
Podczas wykonywania procedur związanych z obsługą roszczeń dane osobowe mogą być pozyskiwane z różnych źródeł prawnych, takich jak towarzystwa
ubezpieczeniowe, policja, świadkowie itp.
Podczas wykonywania procedur związanych z zapobieganiem oszustwom dane osobowe mogą być pozyskiwane z różnych źródeł i przetwarzane. Ujawnienie
ww. źródeł wiązałoby się z nieproporcjonalnym wysiłkiem i mogłoby sprawić, że osiągnięcie celów przetwarzania byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione.
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