Smlouva o užívání klientského portálu MojeAllianz
Poskytovatel
Allianz pojišťovna, a. s.

Klient
Jméno a příjmení

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 47 11 59 71 obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1815

Rodné číslo
Trvalý pobyt

Penzijní společnost
Allianz penzijní společnost, a. s.

Kontaktní údaje

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 25 61 26 03 obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 4972

Mobilní číslo
E-mail

www.allianz.cz, info@allianz.cz, tel.: +420 241 170 000

Poskytovatel, Penzijní společnost a Klient se dohodli na zřízení přístupu do klientského portálu MojeAllianz
Poskytování služby MojeAllianz se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro používání klientského portálu MojeAllianz (dále jen „Podmínky“),
které jsou přílohou této smlouvy. Podpisem smlouvy Klient potvrzuje, že se s nimi seznámil a že mu byly předány.

Portál MojeAllianz
Klientský portál MojeAllianz slouží jako elektronická poštovní schránka pro data, dokumenty a vzájemnou komunikaci stran, jejímž prostřednictvím lze
doručovat písemnosti a uskutečňovat některá právní jednání, správu smluv a další služby. Smluvní strany se dohodly, že služba MojeAllianz představuje
samostatný smluvní vztah, nezávislý na uzavřené pojistné smlouvě nebo smlouvě o penzijním produktu. Služba MojeAllianz je zřízena po celou dobu, kdy
má Klient jakýkoli platný smluvní vztah s Poskytovatelem nebo s Penzijní společností. Vedle Klienta a Poskytovatele je stranou služby MojeAllianz též Penzijní
společnost. V případě, že klient již má nebo v budoucnu bude mít s Poskytovatelem nebo Penzijní společností uzavřenou smlouvu o poskytování některého
z jejich produktů, vztahuje se poskytování služby MojeAllianz i na tyto produkty.

Doručování a elektronická komunikace
Nedílnou součástí této smlouvy je sjednání elektronické komunikace a doručování prostřednictvím služby portálu MojeAllianz nebo e-mailu. Portál MojeAllianz
umožňuje ukládání vybrané korespondence související se správou pojistných a penzijních smluv a zasílání upozornění o jejich uložení na e-mail. Dokumenty,
které nelze na portálu MojeAllianz ukládat, Vám budeme zasílat přímo e-mailem. Aktuální technické možnosti služby MojeAllianz najdete v uživatelské příručce
na webovém portálu.
Klient si je vědom toho, že mu nadále nebudou zasílány písemnosti na poštovní adresu, ledaže se k takovému zaslání rozhodne sám Poskytovatel nebo
Penzijní společnost; to se týká zejména písemností, u kterých fyzické doručení prostřednictvím pošty vyžadují právní předpisy nebo aktuální technické možnosti.
Klient si je též vědom toho, že pokud poruší svou povinnost ohlašovat změny e-mailu a mobilního telefonu, bude to považováno za zmaření doručení a nastane
tzv. fikce doručení.

Zpracování osobních údajů
1.

2.
3.
4.
5.

Klient si je vědom zpracování osobních údajů uvedených ve Smlouvě, případně ve smlouvě s Poskytovatelem nebo Penzijní společností, v rámci níž je
služba MojeAllianz sjednána Poskytovatelem a Penzijní společností v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy (zejména jméno, příjmení, adresa, datum
narození, rodné číslo, kontaktní údaje, podrobnosti elektronického kontaktu) a po dobu nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s provozem
klientského portálu MojeAllianz. Poskytnutí osobních údajů Klienta a jejich zpracování pro tyto účely je podmínkou sjednání služby MojeAllianz.
Pro případ, že Klient má uzavřenou nebo v budoucnu uzavře s Penzijní společností smlouvu o poskytování některého z produktů Penzijní společnosti, Klient
dále souhlasí s tím, že Penzijní společnost předá Poskytovateli Klientovy osobní údaje týkající se Klientem sjednaných produktů Penzijní společnosti, a to
v rozsahu nutném pro plnění dle této Smlouvy.
Klient bere na vědomí zpracování svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje, podrobnosti
elektronického kontaktu a údaje o pojištění u Poskytovatele a produktech nabízených Penzijní společností (vyjma citlivých údajů).
Osobní údaje bude zpracovávat Poskytovatel a Penzijní společnost a dále jejich smluvní zpracovatelé (zejména poskytovatelé IT technologií ke zpracování
osobních dat v rámci služby Moje Allianz).
Klient může požádat informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V případě, že Klient zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel, Penzijní společnsot nebo
jiný zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, může:
a) požádat o vysvětlení,
b) požádat odstranění takto vzniklého stavu, zejména blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Klient a druhé společně Poskytovatel a Penzijní společnost.
Datum
Allianz pojišťovna, a. s.
Allianz penzijní společnost, a. s.
Podpis klient
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