Podstawowe informacje na temat przetwarzania
danych osobowych
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 osobowe w postaci: imienia,
nazwiska, daty urodzenia, numeru pesel, adresu
korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu,
numeru polisy ubezpieczenia na życie, numeru klienta,
hobby, danych dotyczących zdrowia, mogą być
przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania Umowy dodatkowej , w ramach
Promocji „Dodatkowa ochrona na wypadek
pobytu w szpitalu” dla Uczestników „Klubu Dobrze
Ubezpieczonych” (dalej „Umowa dodatkowa”) –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania
Umowy dodatkowej oraz obowiązek prawny ciążący
na administratorze,
• 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,
• 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 dodatkową
– 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 Umową dodatkową zawartą z Panią/Panem.

W przypadku zawarcia Umowy dodatkowej, Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane do momentu
przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy dodatkowej oraz
innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych dotyczących Umowy dodatkowej.
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.
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 Pani/Pana dane są przetwarzane
w celu zawarcia i wykonywania Umowy dodatkowej
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.
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Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych
przetwarzanych w związku z zawarciem Umowy
dodatkowej, jest zawarta przez Panią/Pana
z Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń
na Życie S.A. umowa ubezpieczenia na życie.

