POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej
http://ubezpieczdziecko.pl (Serwisu) jest Nord Serwis Sp .z o.o. (ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń,
tel. 56 306 77 12, e-mail torun@nsagent.pl) (Administrator).
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się pod adresem
e-mail odo@nsagent.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały
okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
4. Administrator przetwarza dane osobowe, przekazywane za pośrednictwem Serwisu, w celu:
a) przygotowania oferty ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej (podstawa
prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”
b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających w
szczególności z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (podstawa
prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
c) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
d) udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza
kontaktowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony
interes”,
e) marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust.
1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
f) marketingowych, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na wykorzystanie danych w
tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
5. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora przez okres niezbędny do
realizacji opisanych powyżej celów.
6. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a) czas trwania umowy,
b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa
nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
c) czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
d) czas do momentu wycofania zgody.
7. Osoby, których dane dotyczą, mogą złożyć do Administrator wniosek o:
a) dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz
kopię danych),
b) sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
c) przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
d) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
8. Niezależnie od praw wymienionych wyżej osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną
wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w sytuacji uznania, że wykorzystanie danych osobowych przez
Administratora narusza przepisy prawa.

10. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być
wycofana w każdym czasie.
11. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osób, których dane
dotyczą, mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora –
innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. UNIQA TU
S.A., a także dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze.
Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i
Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
12. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Serwisu. Serwis może
zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy
użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką
prywatności.
13. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce
prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju
Serwisu.
O stosownych zmianach Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie
komunikatu na stronie Serwisu.

