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Oświadczenie do Analizy Potrzeb Osobistych*
Egzemplarz dla Właściciela polisy/Ubezpieczonego głównego/Nationale-Nederlanden

           

Nr Oddziału    Nr PrzedstawicielaImię i nazwisko Przedstawiciela

ID Analizy (APO)

                

Wniosek/Polisa nr

                  Data Data
         Data

Podpis Klienta/Właściciela polisy ** Podpis Klienta/Ubezpieczonego głównego ** Podpis Przedstawiciela

Klient/Właściciel polisy**
 
Nazwisko                                    

  
Imię                      PESEL             

Klient/Ubezpieczony główny**
 
Nazwisko                                    

  
Imię                      PESEL             

Oświadczenia 

Potwierdzam zgodność z prawdą informacji podanych przeze mnie w Analizie Potrzeb Osobistych oraz Ankiecie Profilu Inwestycyjnego. Równocześnie potwierdzam, że oświadczenia, wyrażone przeze mnie 
w dokumencie o numerze ID APO wskazanym powyżej w zakresie zgód marketingowych, są zgodne z moją wolą. 

Potwierdzam, że została mi przekazana informacja o tym, kto jest administratorem moich danych osobowych.

 

Rezygnacja z Ankiety Profilu Inwestycyjnego 
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wypełnienie niniejszej Ankiety jest dobrowolne, oraz że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie tej ankiety, Towarzystwo ma ograniczoną możliwość 
dokonania oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia jest dla mnie odpowiednia.

Nie wyrażam zgody na przeprowadzenie Ankiety Profilu Inwestycyjnego.

Oświadczenie dla Ubezpieczonego głównego (prosimy wypełnić, gdy Ubezpieczony główny jest inną osobą niż Właściciel polisy)

Niniejszym zgłaszam swoje przystąpienie do Ubezpieczenia i oświadczam, że otrzymałam/łem i zapoznałam/łem się z warunkami umowy, w tym Ogólnymi warunkami ubezpieczenia, przed wyrażeniem zgody 
na udzielenie ochrony ubezpieczeniowej oraz przed wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej, i są mi znane wszelkie prawa i obowiązki wynikające z objęcia mnie Ubezpieczeniem.

* dane zawarte w analizie są szacunkowe i nie stanowią oferty handlowej
** niepotrzebne skreślić

                  

Podpis Klienta/Właściciela polisy** Podpis Klienta/Ubezpieczonego głównego** Podpis Przedstawiciela

Data Data
         Data

** niepotrzebne skreślić

Data

Ubezpieczony główny
Podpis

         Data

Przedstawiciel
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Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; 
tel. +48 (22) 522 00 00, fax +48 (22) 522 11 11; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego KRS 25443; NIP: 527-10-02-574, Kapitał zakładowy – 41 000 000 zł, wpłacony w całości
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Klauzula informacyjna:

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych Administratorem danych jest  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z adresem siedziby przy ul. Topiel 12, w Warszawie (dalej jako  
Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.).

Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail info@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). U administratora danych osobowych 
wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail  iod@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa 
prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu Analizy Potrzeb Osobistych i przedłożenia oferty zawarcia umowy ubezpieczenia z Nationale-Nederlanden Towarzystwem 
Ubezpieczeń na Życie S.A. Podstawą prawną jest przepis prawa nakładający na zakład ubezpieczeń obowiązek przeprowadzenia Analizy Potrzeb Osobistych.
W razie niedokończenia procesu składania wniosku o zawarcia umowy ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesięcy od momentu 
rozpoczęcia procesu w celu jego dokończenia. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania 
w trakcie trwania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania, także jeżeli nie będzie Pani/Pan miała/a zawartej umowy 
ubezpieczenia lub po zakończeniu umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez 
Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

Okres, przez który dane będą 
przechowywane

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia po przeprowadzaniu Analizy Potrzeb Osobistych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia 
roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. 
W razie niedokończenia procesu składania wniosku o zawarcia umowy ubezpieczenia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesięcy od momentu 
rozpoczęcia procesu w celu jego dokończenia.
Jeżeli w wyniku Analizy Potrzeb Osobistych nie zostanie zawarta umowa ubezpieczenia, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu 
procesu, chyba że udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, dane będą przetwarzane aż do jej cofnięcia.

Odbiorcy danych Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom 
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania 
od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan 
przesłać te dane innemu administratorowi danych.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora 
danych lub mailowo na adres info@nn.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem (agentem).

Informacja o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności 
podania danych

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu Analizy Potrzeb Osobistych i przedstawienia oferty.


