
Podstawowe informacje na temat  
przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest 
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na 
Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Topiel 12.

Jak się z nami kontaktować

Aby się z nami skontaktować, możesz:
• wysłać list na adres naszej siedziby: ul. Topiel 12,  

00-342 Warszawa,
• przyjść do naszego oddziału lub
• wysłać e-mail na: info@nn.pl. 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Możesz się 
z nim kontaktować w sprawach, które dotyczą danych 
osobowych. Jeśli chcesz to zrobić, wyślij e-mail na:  
iod@nn.pl.

Po co nam dane osobowe

Potrzebujemy Twoich danych z kilku powodów. 
Przetwarzamy, w celu:

• zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy – 
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania 
Umowy  oraz obowiązek prawny ciążący na 
administratorze,

• marketingu bezpośredniego naszych produktów 
i usług, w tym profilowania – podstawą prawną 
przetwarzania danych jest niezbędność 
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu administratora; uzasadnionym interesem 
administratora jest prowadzenie marketingu 
bezpośredniego swoich usług,

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

• wypełnienia przez Nas 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 Tobą umową – 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 obowiązek prawny ciążący na 
administratorze,

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

Dane osobowe będą przechowywane do momentu 
przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy oraz innych 
roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, 
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów 
księgowych. 

Dane wykorzystywane do celów marketingu 
bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, 
będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Ciebie 
sprzeciwu wobec działalności marketingowej. 

Kiedy możemy przekazywać dane innym podmiotom

Możemy przekazywać Twoje dane innym podmiotom 
(tzw. odbiorcom), aby nasza firma sprawnie działała. Tymi 
odbiorcami są np. dostawcy rozwiązań informatycznych, 
call center, agencje. Każdy z nich w umowie z nami 
zobowiązuje się przetwarzać Twoje dane tak, aby były one 
bezpieczne.

Część z tych podmiotów może mieć siedzibę w kraju poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazujemy 
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wtedy dane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, 
która stwierdza, że dane będą odpowiednio chronione. 
A gdy jej nie ma – zawieramy tzw. standardowe klauzule 
umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską. Jeśli 
chcesz otrzymać kopię tych klauzul, napisz do nas na: 
iod@nn.pl.

Jakie masz prawa

W zakresie jakim nie wynika to z obowiązku prawnego, 
podanie danych dla wskazanych powyżej celów jest 
dobrowolne.

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo:
• dostępu do swoich danych  oraz możesz zażądać, 

żebyśmy je sprostowali, np. jeśli okaże się, że jest 
w nich błąd, lub gdy zmienisz numer telefonu czy 
adres, 

• być zapomnianym – możesz więc zażądać, abyśmy 
usunęli Twoje dane,

• żądania, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie, 
• otrzymać od nas swoje dane osobowe – przekażemy 

je w powszechnie odczytywanym formacie (np. PDF) 
Tobie lub innemu administratorowi danych, którego 
wskażesz, 

• wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje 
się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


