Aviva Polska
Zasady Postępowania z Danymi Klientów
Świat zmienił się znacznie od momentu kiedy w roku 1696 rozpoczęliśmy naszą działalność
w kawiarni w Londynie. Od ponad 300 lat wykorzystujemy nasze kompetencje i realizujemy cel
dostarczając naszym klientom produkty ubezpieczeniowe, oszczędnościowe i inwestycyjne,
których potrzebują.
Nasza działalność zawsze opierała się na zrozumieniu ryzyka. Osiągamy to m.in. poprzez
wyliczenie odpowiedniej dla klientów wysokości składki za produkt ubezpieczeniowy. Dbamy
także, aby inwestowali oni swoje oszczędności emerytalne w instrumenty finansowe, których
poziom ryzyka akceptują.
Aby tego dokonać musimy zbierać Twoje dane osobowe. Wykorzystujemy tylko te dane,
które są niezbędne. Zebrane informacje pomagają nam rozwijać usługi oraz produkty
oszczędnościowe i ubezpieczeniowe dokładnie dostosowane do Twoich potrzeb.

Nasze
zobowiązania:

Chronimy Twoje
dane osobowe

Chronimy Twoje dane osobowe
Zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest priorytetem we wszystkim,
co robimy.
Stosujemy zabezpieczenia, takie jak firewall (zapora sieciowa) i szyfrowanie, aby przetwarzać
Twoje dane w sposób bezpieczny. Pilnujemy, abyś tylko Ty miał dostęp do danych związanych
z Twoimi produktami.

	Nie sprzedajemy nikomu Twoich
danych osobowych
To, czego nie robimy z Twoimi danymi osobowymi, jest tak samo ważne, jak to, co z nimi
robimy.
Nie sprzedajemy nikomu Twoich danych osobowych.
Czasami udostępniamy Twoje dane osobowe partnerom biznesowym, abyśmy mogli
dostarczyć produkt lub usługę spełniającą twoje oczekiwania, przykładowo:
• aby ułatwić wyliczenie składki ubezpieczenia komunikacyjnego możemy udostępnić dane
dotyczące tablicy rejestracyjnej aby potwierdzić markę i model Twojego auta,
• w celu wykonania usługi Home Assitance udostępniamy Twoje dane wyspecjalizowanym
firmom tak aby zrealizować usługę kiedy jej potrzebujesz.
Gdy udostępniamy Twoje dane partnerom biznesowym mogą one być wykorzystane tylko
w ustalonym zakresie i mogą być użyte tylko do działań marketingowych mających na celu
oferowanie dodatkowych produktów i usług, gdy odpowiednia zgoda została udzielona.
Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w bezpieczny i nadzorowany sposób.

	Wykorzystujemy dane osobowe aby stale ulepszać
produkty i usługi, które Tobie oferujemy.
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby zrozumieć Twoje oczekiwania, proponując
odpowiednie produkty lub usługi. Korzyści z wykorzystywania danych osobowych to
przykładowo:
• jak najszybsze przedstawienie oferty lub ustalenie kwoty odszkodowania przy jak
najmniejszej ilości pytań
• zapewnienie by przedstawiona oferta spełniła Twoje oczekiwania dotyczące ochrony
ubezpieczeniowej
• kontrola nad oszczędnościami emerytalnymi, mając na względzie Twoją bieżącą sytuację,
w tym moment przejścia na emeryturę
• ustalenie właściwej wysokości składki w ubezpieczeniach życiowych, mając na względzie
kwestie przykładowo takie jak palenie tytoniu.
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Nie sprzedajemy
Twoich danych osobowych

Wykorzystujemy Twoje dane
osobowe, aby stale ulepszać
produkty i usługi, które
Tobie oferujemy.

Jeśli chcesz zobaczyć:
• jakie kategorie danych osobowych
zbieramy i dlaczego je potrzebujemy
kliknij tutaj (link1)
• dane osobowe dotyczące Twojej
osoby, którymi dysponujemy, kliknij
tutaj (link2). Możesz tu również
dokonać korekty tych danych
osobowych.
Wykorzystamy Twoje dane osobowe do
wysyłania szczegółów dotyczących ofert
specjalnych oraz produktów, które mamy
nadzieję, spełnią Twoje oczekiwania.
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej
o naszej ofercie możesz w serwisie
MojaAviva zmienić preferencje kontaktu
(jeśli jesteś zarejestrowany) lub
skontaktować się z nami. Dotyczy to
również sytuacji, w której nie życzysz
sobie otrzymywania ofert.

