Bezpieczeństwo danych osobowych
Co to za produkt?
Administratorem Twoich danych osobowych w zależności od wiążących Cię z nami stosunków gospodarczych jest
Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe sp. z o.o., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
z siedzibami w Warszawie (00-342), ul. Topiel 12. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz do nas list na adres naszej
siedziby lub wyślij mejla na adres: info@nn.pl.
Nad ochroną danych w Grupie Nationale-Nederlanden czuwa inspektor ochrony danych. Jeśli chcesz się z nim
skontaktować, napisz mejla na adres: iod@nn.pl.

Po co nam Twoje dane
Zebrane dane wykorzystujemy na różnych etapach naszej współpracy od wyboru dostawcy i zawierania umowy, po bieżącą
współpracę, a po jej zakończeniu, także w celach archiwizacyjnych.
Dane naszych partnerów, w zakresie w jakim stanowią dane osobowe, przetwarzany, w procesie negocjacji, zawierania czy
wykonywania umowy, a także wykonując obowiązki ustawowe dla celów podatkowych i rachunkowych czy przeciwdziałania
praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dane przetwarzamy też w naszym prawnie uzasadnionym interesie, weryfikacji
wiarygodności partnerów.
Dane osób kontaktowych i reprezentantów przetwarzamy w naszym prawnie uzasadnionym interesie w celu umożliwienia
kontaktu z wyznaczonymi osobami ze strony spółek z grupy Nationale-Nederlanden, a także w procesie negocjacji,
zawierania czy wykonywania umowy.
Dane możesz nam podać bezpośrednio, w takim przypadku chcielibyśmy Cię poinformować, że podanie danych koniecznych
do wykonania obowiązków prawnych jest obowiązkowe, a brak ich podania może uniemożliwić nam współpracę. Podanie
pozostałych danych jest dobrowolne, brak ich podania może jednak znacząco utrudnić nam współpracę. Twoje dane
mogliśmy też otrzymać od reprezentanta czy osoby kontaktowej naszego partnera biznesowego. Zazwyczaj podane nam
dane obejmują wyłącznie podstawowe informacje służbowe, tj. imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail czy numer telefonu.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane
Dane związane z zawartą umową i jej wykonaniem będziemy przetwarzali przez cały okres współpracy, a po jej zakończeniu
dane będziemy archiwizować przez okres przewidziany przepisami prawa.

Komu przekazujemy Twoje dane
Jesteśmy firmą i aby funkcjonować, korzystamy z usług innych firm. Część tych usług, np. wsparcie informatyczne,
serwisowanie oprogramowania, hosting wymaga przetwarzania danych. Z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają
dane osobowe, zawarliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania.

Jakie masz prawa
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Masz prawo dostępu do Twoich danych, może żądać ich sprostowania (część danych możesz zmienić samodzielnie
w ramach przyznanego Ci dostępu do serwisu), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania
danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, możesz wnieść sprzeciw. Możesz także otrzymać od nas
Twoje dane w powszechnie odczytywanym formacie (np. PDF) lub żądać, abyśmy przekazali je bezpośrednio innemu
podmiotowi, który wskażesz. Posiadasz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego który zajmuje się ochroną
danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

