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Aktualizacja danych 
Ubezpieczonego/Współubezpieczonego

Ubezpieczający
Nazwa firmy 

 

Ubezpieczony/Współubezpieczony (dotychczasowe dane)

Nazwisko 

Imię 

PESEL   

Wyrażam wolę zmiany następujących zapisów w zgłoszeniu przystąpienia do ubezpieczenia
Nazwisko 

Imię 

PESEL   

Ulica 

Nr domu    Nr mieszkania    Kod pocztowy 

Miejscowość 

Tel. kontaktowy 

E-mail 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Zgadzam się, aby moje dane osobowe, w tym informacje o stanie zdrowia były przetwarzane przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w celach marketingowych, w tym poprzez 
profilowanie, jeżeli nie będę posiadać ubezpieczenia u tego ubezpieczyciela.

Jednocześnie, przyjmuję do wiadomości, że w razie zawarcia umowy ubezpieczenia Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych inne 
niż dane o stanie zdrowia w celu marketingu własnych produktów i usług bez zgody na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
moich danych osobowych w celach marketingowych.

Ubezpieczony n TAK n NIE

Zgadzam się, aby moje dane o stanie zdrowia były przetwarzane przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w trakcie 
trwania umowy ubezpieczenia.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w razie zawarcia umowy ubezpieczenia Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych 
innych niż dane o stanie zdrowia w celu marketingu własnych produktów i usług bez zgody na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych.

Ubezpieczony n TAK n NIE

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zebrane przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. takie jak imiona, nazwisko, dane kontaktowe, dane o miejscu zamieszkania, płci, dacie 
urodzenia, informacje o rodzajach ubezpieczeń oraz historia umowy ubezpieczenia w Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (w tym informacje o produktach ubezpieczeniowych, 
z których korzystałam/korzystałem w przeszłości), w tym w zakresie, w jakim mogą być chronione tajemnicą ubezpieczeniową, z wyjątkiem informacji o stanie zdrowia, były przetwarzane przez inne podmioty 
z grupy Nationale-Nederlanden, tj. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale-Nederlanden 
Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., oraz Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Topiel 12, a także  Notus Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Marszałkowskiej 76, w ich własnych celach marketingowych, co obejmuje m.in. profilowanie klientów w celu poznania ich potrzeb oraz przygotowania odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej.

Ubezpieczony n TAK n NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. lub innych podmiotów z Grupy Nationale-Nederlanden,  
tj. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., 
oraz Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Topiel 12, a także Notus Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76. 

Przez wiadomości elektroniczne rozumie się w szczególności e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis Nationale-Nederlanden, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe zawierające informacje 
handlowo-marketingowe z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.  Zgoda ta w odniesieniu do innych podmiotów z grupy Nationale-Nederlanden jest 
skuteczna jedynie w przypadku, gdy zaznaczyła/zaznaczył Pani/Pan powyżej zgodę na przetwarzanie przez te spółki Pani/Pana danych osobowych w ich własnych celach marketingowych.

Ubezpieczony n TAK n NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie połączeń głosowych od Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. lub innych podmiotów z grupy Nationale-Nederlanden, tj. Nationale-Nederlanden 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., oraz 
Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Topiel 12, a także Notus Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76.

Przez połączenia głosowe rozumie się w szczególności rozmowy telefoniczne, a także komunikaty głosowe IVR zawierające informacje handlowo-marketingowe z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych  
i tzw. automatycznych systemów wywołujących. Zgoda ta w odniesieniu do innych podmiotów z grupy Nationale-Nederlanden jest skuteczna jedynie w przypadku, gdy zaznaczyła/zaznaczył Pani/Pan powyżej 
zgodę na przetwarzanie przez te spółki Pani/Pana danych osobowych w ich własnych celach marketingowych.

Ubezpieczony n TAK n NIE
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Ubezpieczony/Współubezpieczony
Podpis  

Data 

Ubezpieczający
Podpis  

Data 

Zmiana osób uposażonych/Zmiana podziału procentowego
Imię Nazwisko PESEL Udział % Adres Obywatelstwo Kraj urodzenia

                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   
W przypadku wyznaczenia przez Ubezpieczającego jednego Uposażonego jego udział w świadczeniu ubezpieczeniowym równy jest 100%. W przypadku wyznaczenia więcej niż jednego Uposażonego 
suma udziałów wszystkich Uposażonych w świadczeniu ubezpieczeniowym musi wynosić 100%, przy czym poszczególne udziały muszą być wyrażone w liczbach całkowitych. Jeżeli udział Uposażonych 
został podany niezgodnie z powyższymi zasadami świadczenie jest dzielone pomiędzy wszystkich uposażonych proporcjonalnie.

Niniejszym stwierdzam, że wyznaczone wyżej Osoba(y) jest(są) w razie mojej śmierci uprawniona(e) do otrzymania świadczenia przysługującego z tytułu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach 
grupowego ubezpieczenia na życie w Nationale-Nederlanden Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A.

Administratorem danych jest  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12.
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.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
∙ zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia 

i wykonywania umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
∙ oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na 

administratorze oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
∙ marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania  – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 

przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
∙ marketingowym, w tym w celach analitycznych i profilowania, także jeżeli nie będzie Pani/Pan miała/miał 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,

∙ wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest 
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

∙ wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze,

∙ ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,

∙ ewentualnego podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych  jest niezbędność przetwarzania do 
realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Zakładu 
Ubezpieczeń,

∙ reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem 
administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. 
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. 
Jeżeli wyraził/wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, także jeżeli nie będzie Pani/Pan miała/miał zawartej umowy ubezpieczenia lub po 
zakończeniu umowy ubezpieczenia, dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przez administratora przekazywane zakładom reasekuracji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do zakładów reasekuracji mających siedzibę w Szwajcarii lub w Kanadzie. Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tych krajów 
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym, co do których  Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
standardowych klauzul ochrony danych.
Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do 
uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. 
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. 
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub 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.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do 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 e-mailowo 
na adres info@nn.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem (agentem).
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły 
tego, czy złożyć Pani/Panu indywidualnie dopasowaną ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia. Decyzje będą podejmowane na podstawie danych takich jak m.in. dane o zawodzie lub hobby. 
Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę. Na podstawie tej zautomatyzowanej analizy ocenione będzie ryzyko ubezpieczeniowe zawarcia z Panią/Panem umowy 
ubezpieczenia. Na podstawie powyższych analiz może być Pani/Panu przedstawiona oferta zawarcia umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, jeżeli wykonuje Pani/Pan niebezpieczny zawód lub 
hobby, to następuje automatyczna zwyżka składki. 
Stosowane metody oceny ryzyka są regularnie testowane, aby zapewnić ich uczciwość, skuteczność i bezstronność.
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i dokonaniem oceny ryzyka jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
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Administratorami danych są także  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez 
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., oraz Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Topiel 12, a także  Notus Finanse S.A. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76 dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania produktów i usług, jeżeli wyraziła/wyraził Pani/Pan na to zgodę.
Z administratorami danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratorów). U administratorów 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.
Pani/Pana dane będą przetwarzane dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania produktów i usług Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., oraz Nationale-Nederlanden Usługi 
Finansowe S.A. z siedzibami w Warszawie przy ul. Topiel 12, a także Notus Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76 - podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/
Pana zgoda. Jeżeli nie wyraziła/wyraził Pani/Pan zgody, dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym czy też agentom 
ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym, co do których  Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
standardowych klauzul ochrony danych.
Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do 
uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.
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. 
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.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do 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 e-mailowo 
na adres info@nn.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem (agentem).
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
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