
INFORMACJE ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Szanowni Państwo,

Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone przez Państwa dane były starannie zabezpieczone. Uważamy, że
Państwa prywatność jest największą wartością jaką się kierujemy.  Między innymi dlatego też nie zlecamy
innym podmiotom przechowywania danych poza naszą bazą, wierząc, że rzetelność i Nasze zaangażowanie
jest  dla  Klientów  gwarancją  bezpieczeństwa.   Podane  dane  będą  zbierane  wyłącznie  w  celu  udzielenia
informacji  na  zadane  pytania,  bądź  przygotowania  oferty  ubezpieczeniowej  i  obsługi  Państwa.  Dane
personalne  mogą  zostać  udostępnione  w  najmniejszym  wymaganym  zakresie  podmiotom  zewnętrznym
celem bieżącej  obsługi  ubezpieczeń,  szkód,  księgowości,  płatności  lub  przygotowania  oferty,  kierując  się
zawsze interesem klienta.

Informacje odnośnie danych osobowych:

1. Nowe przepisy - RODO
Od 25 maja 2018r jesteśmy zobligowani do stosowania unijnego rozporządzenia – Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 dotyczącego ochrony osób
fizycznych odnośnie przetwarzania danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
W związku z powyższym mają Państwo większą kontrolę jaki podmiot i w jakim trybie przetwarza
Państwa dane osobowe.

2. Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem danych osobowych jest Nadwiślańska Kancelaria Zenit Sp. z O.O z siedzibą w Busku
Zdroju,  ul.  Kościuszki  56,  28-100  Busko  Zdrój.,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców   nr  NIP:
6551971122 ; REGON: 260637428 ; nr KRS 0000435826 wydanym przez Sąd Rejonowy w Kielcach.
NKB  Zenit  nie  przekazuje  Pastwa  danych  do  jednostek  spoza  EOG  –  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego.

3. Jednostka odpowiedzialna za ochronę danych osobowych
Nadwiślańska Kancelaria Brokerska Zenit wyznaczyła jednostkę odpowiedzialną za ochronę danych
osobowych. W przypadku Państwa pytań, modyfikacji bądź usunięcia danych osobowych prosimy o
kontakt:
a) Pocztą elektroniczną na adres: kontakt@nkbzenit.pl
b) Listownie na adres: Nadwiślańska Kancelaria Brokerska Zenit Sp. z O.O ul. Kościuszki 56, 28-100

Busko Zdrój.
c) Poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: http://nkbzenit.pl/kontakt,3,1,1,p.html 

4. Prawa osób fizycznych odnośnie przetwarzania danych osobowych.
W  związku  z  wprowadzeniem  rozporządzenia  UE  dotyczącego  ochrony  danych  osobowych  osób
fizycznych - RODO w dniu 25 maja 2018r osoby fizyczne posiadają prawo do:
a) Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO.

Każdy  użytkownik  ma  prawo  w  dowolnym  momencie  wnieść  sprzeciw  wobec  wykorzystania
danych  osobowych,   jeżeli  Nadwiślańska  Kancelaria  Zenit  przetwarza  dane  osobowe  na
podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku obsługi Klientów i
Potencjalnych Klientów.

b) Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO.
Każda osoba fizyczna ma prawo do uzyskania od Nadwiślańskiej Kancelarii Zenit potwierdzenia,
czy Kancelaria przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i
nie naruszyć tym samym praw innych osób fizycznych,  NKB Zenit  może prosić  o  przekazanie
dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości. Korzystając z powyższego prawa mogą
Państwo:  uzyskać  dostęp  do  swoich  danych  osobowych;  uzyskać  informacje  o  celach
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przetwarzania,  kategoriach  przetwarzanych  danych  osobowych,  o  odbiorcach  lub  kategoriach
odbiorców tych danych (Towarzystwa Ubezpieczeniowe), planowanym okresie przechowywania
danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o
prawie  wniesienia  skargi  bezpośrednio  do  organu  nadzorującego,  o  źródle  tych  danych.  Co
więcej,  po  weryfikacji  Państwa tożsamości  przekażemy Państwu w terminie  nie  dłuższym niż
30dni  kopii  danych,  którymi  administrujemy.  W  skrajnych  przypadkach,  jeżeli  będziemy
potrzebować więcej czasu na skompletowanie dokumentacji termin ten może zostać wydłużony o
kolejne 60dni, o czym zostaną Państwo poinformowani.

c)  Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO.
Każda osoba fizyczna ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych.
Istnieje taka możliwość w następujących sytuacjach:
Cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych, dane osobowe stały się zbędne dla celów , w
jakich NKB Zenit przetwarzała te dane osobowe,
wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a NKB Zenit nie dysponuje inną podstawą prawną
do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane
osobowe zostaną usunięte również w sytuacji podstawy prawnej, aby dostosować się do obowiązków
jakie zawarte są w prawie polskim oraz prawie Unii Europejskiej. 
W  sytuacji  kiedy  skorzystają  Państwo  z  prawa  do  bycia  zapomnianym  NKB  Zenit  ma  prawo
przetwarzać  wszystkie  lub część  danych osobowych jeżeli  istnieje  podstawa prawna (np.  obsługa
ubezpieczeniowa), ewentualnie na możliwą obronę lub dochodzenie roszczeń w stosunku do NKB
Zenit.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO.
Na podstawie  art.  18  RODO każda osoba fizyczna ma prawo zmniejszenia  zakresu przetwarzania
danych osobowych. W związku z powyższym osoba fizyczna ma prawo żądać, aby udzielone dane
osobowe  nie  były  przetwarzane  do  momentu  udzielenia  odpowiedzi  na  zapytanie  wskazane  w
formularzu.
Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:
 Gdy osoba fizyczna kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wtedy NKB Zenit jest

zobligowane  do  ograniczenia  wykorzystania  danych  osobowych  na  czas  potrzebny  do
sprawdzenia ich prawidłowości, do terminu nieprzekraczalnego - 14 dni,

 Gdy przetwarzanie  danych jest  niezgodne z  prawem,  a  zamiast  usunięcia  danych użytkownik
zażądał ograniczenia ich wykorzystania;

 Gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

e) Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO.
Każda osoba fizyczna ma prawo w każdym momencie zmodyfikować dane osobowe,  jeżeli  dane,
które przetwarza NKB Zenit są nieprawidłowe. Każda osoba fizyczna ma również możliwość skorzystać
z prawa do uzupełnienia brakujących danych osobowych na podstawie dodatkowego oświadczenia
jakie należy skierować do NKB Zenit.

5. Prawa dające możliwość wniesienia skargi dotyczącego przetwarzania danych osobowych.
Każda osoba fizyczna, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane w nieprawidłowy sposób
mogą skorzystać z prawa do wniesienia skargi. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Danych
Osobowych; ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji:
Nadwiślańska Kancelaria Brokerska Zenit Sp. z O.O. 
ul. Kościuszki 56, 28-100 Busko Zdrój
kontakt@nkbzenit.pl 
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