Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A. (NAU) z siedzibą w Warszawie
przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez
adres email: nau@nau.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.nau.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email: iodo@nau.pl, pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
a) przystąpienia do Klubu NAUczyciela i w związku z członkostwem w Klubie NAUczyciela – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO uzasadnionym interesem administratora jest niezbędność przetwarzania danych członków Klubu
NAUczyciela w związku z jego prowadzeniem;
b) określenia Pani/Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji
umów ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz tj. Pani/Pana zgody;
c) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
4. Administrator przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi
Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. W celu określenia Pani/Pana wymagań i
potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia, członkostwa w
Klubie NAUczyciela oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane przez okres
przedawnienia roszczeń.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez administratora. W
zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania
umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – 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.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych
przez administratora.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione dostawcom systemów informatycznych współpracującym z NAU.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu przystąpienia do Klubu NAUczyciela oraz
członkostwa w Klubie NAUczyciela. Podanie danych osobowych w celu określenia Pani/Pana wymagań i potrzeb w
zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia jest dobrowolne, aczkolwiek
niezbędne w celu przygotowania odpowiedniej oferty ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach
marketingowych jest dobrowolne.

