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dla ubezpieczeń grupowych
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nn Formularz do zawarcia umowy
nn Formularz do zmian na polisie 

LUB

Właściciel/ Ubezpieczający (wypełnij w przypadku osoby fizycznej)

Imię 

Nazwisko 

PESEL    Data urodzenia 

Dane Pełnomocnika (w przypadku większej ilości pełnomocników wypełnij kolejny formularz wskazujący dane pełnomocnika)

Imię 

Nazwisko 

Obywatelstwo 

Seria i numer dokumentu tożsamości    Termin ważności 

PESEL    Data urodzenia 

Państwo urodzenia   

Właściciel/ Ubezpieczający (wypełnij w przypadku firmy )

Nazwa 

NIP   

Oświadczenie Przedstawiciela

Oświadczam, że zweryfikowałem/łam tożsamość Pełnomocnika i poprawność danych na podstawie okazanego mi dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

(w przypadku osób  
nieposiadających numeru PESEL)

(w przypadku osób  
nieposiadających numeru PESEL)

Data 

Pełnomocnik
Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Podpis

Data 

Przedstawiciel 
Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Podpis

Wymagane dokumenty (np. dowód osobisty, paszport lub karta pobytu) 

nn TAK
nn NIE – zmiana wymaga weryfikacji danych z dowodem tożsamości. W przypadku nie wyrażenia zgody na dołączenie kopii dokumentu, skontaktuj się 
z Przedstawicielem w celu weryfikacji tożsamości.
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Klauzula Informacyjna 
Kto jest administratorem danych i jak się z nim skontaktować? 
Administratorem danych ubezpieczającego oraz jego pełnomocnika jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie,  
przy ul. Topiel 12. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych – można się z nim skontaktować mailowo pod adresem: iod@nn.pl. 

Po co nam dane 
Przetwarzamy dane w zakresie umożliwiającym nam identyfikację ubezpieczającego oraz pełnomocnika w celu umożliwienia ubezpieczającemu działania przez pełnomocnika 
(realizacja umowy ubezpieczenia) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – przepisy nakazują nam sprawdzić, czy nie zachodzą okoliczności, które 
uniemożliwiałyby nam zawarcie umowy (w tym przyjęcie pełnomocnictwa) lub jej realizację (np. dokonanie wypłaty); weryfikujemy w tym celu tożsamość ubezpieczającego 
oraz pełnomocnika, sprawdzamy czy są tzw. osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne, sprawdzamy, czy nie widnieją na tzw. listach sankcyjnych. 

Zapobiegamy przestępstwom ubezpieczeniowym na naszą szkodę – przeciwdziałamy i ścigamy takie przestępstwa, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. W naszym 
prawnie uzasadnionym interesie leży również dochodzenie roszczeń z zawieranych przez nas umów oraz obrona przed kierowanymi przeciwko nam roszczeniami. 

Przez jak długo przetwarzamy dane 
Przetwarzamy dane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez 10 lat. 

Kiedy możemy przekazywać dane innym podmiotom 
Możemy przekazywać dane innym podmiotom (tzw. odbiorcom), aby w sposób prawidłowy realizować umowę i zapewnić odpowiednią organizację naszego przedsiębiorstwa. 
Odbiorcami tymi są w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych, podmioty wspierające nas w procesie likwidacji szkód oraz windykacji należności, agenci 
ubezpieczeniowi, zakłady reasekuracji, call center, agencje. Z każdym z tych podmiotów posiadamy stosowną umowę, w której nakładamy na nie szczegółowe obowiązki 
związane z przetwarzaniem danych – tak, aby były one bezpieczne. 

Część z tych podmiotów może mieć siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazujemy 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? 
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 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, 
•  tam, gdzie wskazaliśmy nasz prawnie uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania danych, możesz wnieść tzw. sprzeciw wobec ich przetwarzania, np. celach 

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