
  

Klauzula informacyjna Nationale-Nederlanden Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. – telefoniczne zgłoszenie szkody przez osobę 
trzecią.  
 
 
 
Administratorem Pani/Pana danych jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12.  
 
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@nn.pl lub pisemnie (na adres 
siedziby administratora).  
 
U administratora wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować 
poprzez email iod@nn.pl lub pisemnie (na 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 celach związanych z likwidacją zgłoszonego roszczenia, w 
tym kontaktu w celu obsługi zgłoszenia oraz w celach statystycznych –  podstawą prawną 
przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz niezbędność do realizacji 
umowy ubezpieczenia. 
 
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.  
 
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom likwidującym szkody – 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 i 
podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w niezbędnym zakresie. 
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 
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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 powyższych celach nie zachodzi 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 
 
Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu odebrania zgłoszenia, ustalenia stanu 
faktycznego zdarzenia losowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. 
 

 

 


