Aegon Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Floreşti, denumită în continuare
Aegon, este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu numărul
22362/2012 și prelucrează datele personale ale clienților (contractanți, asigurați, beneficiari) sau ale
potențialilor clienți ai contractelor de asigurare, în condițiile reglementate de legislația privind protecția
datelor cu caracter personal. Te invităm să citești informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul în
care prelucrăm datele pe care ni le oferi.
Aegon prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
-

Răspunsurile la sondaj – pentru îmbunătăţirea produselor şi serviciilor oferite prin intermediul Aegon
Market;
Adresa de mail – pentru transferul premiului acordat în urma completării chestionarului din campania
„Parerea ta conteaza”, conform regulamentului disponibil aici:

https://www.aegon.ro/RO-Homepage-Viata/Campanii/ParereaTaConteaza/
Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor în scopurile menționate mai sus este:
- Luarea la cunoştinţă a regulamentului este considerată ca bază pentru acceptarea condiţiilor de
desfăşurare a actualei promoţii şi pentru furnizarea datelor cu caracter personal;
Transferul datelor în afara țării
- Datele sunt colectate cu ajutorul instrumentului online de colectare a datelor furnizat de Hotjar Limited
şi sunt păstrate în Uniunea Europeană. Mai multe informaţii despre politica de prelucrare a datelor
pesonale a Hotjar Limited, aici: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
Perioada de păstrare a datelor personale
- Datele cu caracter personal (răspunsuri, adresa de mail) sunt stocate 365 de zile de Hotjar Limited
(detalii, aici: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-PrivacySecurity#FAQ_1) .
- Aegon păstrează adresele de mail până la transmiterea premiului.
Drepturile persoanei vizate
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate în legislația privind
protecția datelor personale, poți exercita oricare dintre următoarele drepturi: dreptul la acces, dreptul la
rectificare, dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul
la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe
prelucrarea automată, dreptul de a adresa o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să trimiteți o cerere scrisă adresată Aegon, prin oricare din
mijloacele de comunicare puse la dispoziție (depunere la sediu, servicii poștale, email, fax).
Contact
Ne puteti contacta:
•
prin e-mail, la adresa: info@aegon.ro sau, începând cu 25 mai 2018, la adresa
dataprivacy@aegon.ro;
•
printr-o cerere transmisă prin poșta la adresa: Str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280,
Floreşti, jud. Cluj;
•
telefonic, la numărul: 0264-224.224.
Detalii suplimentare și eventuale actualizări ale acestei notificări privind protecția datelor dumneavoastră
sunt disponibile pe pagina web a companiei, www.aegon.ro, secțiunea Protecția Datelor Personale.
Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor conform celor menționate anterior, vom fi în
imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre.

