
Administratorami danych są także  Nationale-
Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na 
Życie S.A.,  Nationale-Nederlanden 
Dobrowolny Fundusz Emerytalny 
reprezentowany przez 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 email info@nn.pl 
lub pisemnie (adres siedziby 
administratorów). U administratorów danych 
osobowych wyznaczony jest inspektor 
ochrony danych, z którym można się 
skontaktować poprzez email 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 na 
Życie S.A., Nationale-Nederlanden 
Dobrowolny Fundusz Emerytalny 
reprezentowany przez 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 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 
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). 
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. 



 
Warunki wyrażenia zgody: 
Artykuł 7 Warunki wyrażenia zgody 1.Jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody, administrator musi być w stanie 
wykazać, że osoba, której dane dotyczą, 
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych. 2.Jeżeli osoba, której dane 
dotyczą, wyrażą zgodę w pisemnym 
oświadczeniu, które dotyczy także innych 
kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać 
przedstawione w sposób pozwalający 
wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w 
zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i 
prostym językiem. Część takiego oświadczenia 
osoby, której dane dotyczą, stanowiąca 
naruszenie niniejszego rozporządzenia nie jest 
wiążąca. 3.Osoba, której dane dotyczą, ma 
prawo w dowolnym momencie wycofać 
zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest 
o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. 
Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej 
wyrażenie. 4.Oceniając, czy zgodę wyrażono 
dobrowolnie, w jak największym stopniu 
uwzględnia się, czy między innymi od zgody na 
przetwarzanie danych nie jest uzależnione 
wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, 
jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest 
niezbędne do wykonania tej umowy. 
 


