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BBVA Operador Banca Seguros

Tractament de dades personals 
per al simulador Assegurança 
Baixa Laboral (ILT)

Qui és el responsable del tractament de les meves dades?

BBVA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., amb domicili social a Calle Ramírez de Arellano, 35, 28043 Madrid i inscrita a la 
Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C0807 (“BBVA Allianz Seguros”).

BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADOS, S.A. ("BBVA Mediación") és el mediador de l'Assegurança 
Baixa Laboral (ILT) de BBVA Allianz Seguros. BBVA Mediación, com a encarregat del tractament, tractarà les teves dades personals, 
en nom i per compte de l'entitat esmentada per a les finalitats indicades en aquest document.

Per a què necessita BBVA Allianz Seguros tractar les meves dades?

 ▪ Gestionar la simulació de l'assegurança sol·licitada, així com per evitar duplicitat de gestions davant nous plantejaments 
d'aquesta o d'una altra de similar que facis. Si no ens subministres les dades que et sol·licitem en el procés, no podrem 
tramitar la teva sol·licitud de simulació.

 ▪ Si no finalitzes el procés de simulació, tractarem les teves dades per indicar-te com continuar o reprendre el procés que 
vas iniciar i que està pendent de finalització.

 ▪ En cas que emplenis el qüestionari de salut que més endavant et mostrarem, per a la valoració del risc i la gestió de la 
sol·licitud de l'assegurança i la futura relació contractual.

Quines dades són necessàries per a la simulació de l'assegurança i la sol·licitud?

 ▪ Identificatives i de contacte: DNI o document identificatiu equivalent, data de naixement, professió, codi postal, població, 
tipus de via, nom de la via, número de la via, bloc, escala, pis, porta/lletra, telèfon, correu electrònic.

 ▪ Dades relatives a la forma de pagament: per defecte, serà anual.

 ▪ Dades de salut, en cas que emplenis el qüestionari que et mostrarem més endavant.

Quant temps conservarà BBVA Allianz Seguros les meves dades personals?

Durant un termini de noranta (90) dies, per gestionar la simulació de l'assegurança sol·licitada i evitar duplicitat de gestions 
davant noves simulacions que facis.

Si no finalitzes aquest procés de simulació, conservarem les teves dades durant vint-i-quatre (24) hores.

Si inicies el procés de sol·licitud d'assegurança i emplenes el qüestionari de salut, les dades es cancel·laran al cap de deu (10) dies 
en cas que el contracte no s'arribi a formalitzar.

Si mantens alguna relació contractual amb BBVA Allianz Seguros, les dades quedaran subjectes, a més del que estableix aquest 
document, al règim per al tractament de dades pactat en els documents contractuals corresponents. Transcorreguts els terminis 
indicats, les teves dades se suprimiran.
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Es comunicaran les meves dades? 

Mai a tercers, llevat que la llei ens hi obligui.

Quins són els meus drets en relació amb les meves dades personals?

 ▪ Consultar les dades personals que s'incloguin en els fitxers de BBVA Allianz Seguros (dret d'accés)

 ▪ Sol·licitar la modificació de les teves dades personals (dret de rectificació)

 ▪ Sol·licitar que no es tractin les teves dades personals (dret d'oposició)

 ▪ Sol·licitar la supressió de les teves dades personals (dret de supressió)

 ▪ Limitar el tractament de les teves dades personals en els supòsits permesos (limitació del tractament)

 ▪ Rebre, així com transmetre a una altra entitat, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i les que s'han 
obtingut de la teva relació amb BBVA Allianz Seguros (dret de portabilitat)

Pots exercir aquests drets (adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la teva identitat) davant de BBVA ALLIANZ Seguros, 
Departament de Qualitat, carrer Tarragona, 109 - 08014 Barcelona o a l'adreça electrònica: 
derechosprotecciondatos@bbvaallianz.es. 
Si consideres que no s'han tractat les teves dades personals d'acord amb la normativa de protecció de dades, pots contactar 
amb el delegat de Protecció de Dades de BBVA Allianz Seguros a l'adreça següent: dpo@bbvaallianz.es

Com es recullen les teves dades personals?

Per fer la simulació en línia, com que ets client de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), per tal d'agilitzar la presa de 
les dades indicades anteriorment per a la simulació, pots consentir que BBVA Allianz Seguros les sol·liciti i obtingui de BBVA. La 
companyia esmentada tractarà les dades en els termes que s'indiquen en aquest document. Si consents la cessió esmentada, 
hauràs de prémer a la casella d'acceptació inclosa en el simulador i continuar amb la simulació en línia. En cas contrari, contacta 
amb el seu gestor.


