Regulamin prywatności Polisa.nl Verzekeringen
Za pomocą niniejszego Regulaminu prywatności Polisa.nl pragnie poinformować, co dzieje się z
Państwa danymi osobowymi. Polisa.nl stanowi inicjatywę Polisa B.V. i działa jako niezależny doradca
finansowy, który zlecił realizację swoich działań ubezpieczeniowych spółce Nederlandse
Assuradeuren B.V.
Polisa.nl wskazała Nederlandse Assuradeuren B.V. jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie
danych osobowych jej klientów.

Nasza polityka prywatności
Szanujemy prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetową. Dane osobowe są
przetwarzane zgodnie z postanowieniami holenderskiej Ustawy o ochronie danych osobowych (Wet
Bescherming Persoonsgegevens), zwanej dalej „WBP” oraz holenderskim Kodeksem postępowania
przy przetwarzaniu danych osobowych przez instytucje finansowe (Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen), zwanym dalej („Kodeksem postępowania"). W Kodeksie
postępowania przepisy WBP zostały dostosowane do specyfiki banków i ubezpieczycieli. Kodeks
postępowania można pobrać ze strony Stowarzyszenia Ubezpieczycieli (Verbond van Verzekeraars www.verbondvanverzekeraars.nl), w zakładce Infobalie/regelingen).

W jakich celach dane są przetwarzane?
W momencie złożenia wniosku (za pośrednictwem lub bez pośrednictwa doradcy) o produkt
finansowy i/lub usługę finansową, konieczne będzie podanie Państwa danych osobowych i
ewentualnie innych danych. Dane te są wykorzystywane przez Nederlandse Assuradeuren B.V. w celu
przetworzenia Państwa wniosku, zawarcia i realizacji umów dotyczących produktów finansowych
i/lub usług finansowych i przepisów prawa. Dane te możemy udostępnić starannie wybranym
partnerom biznesowym w stopniu dopuszczalnym przepisami prawa. Państwa dane mogą być
również wykorzystane do pozostałych działań wspierających prowadzenie działalności, takich jak na
przykład przeciwdziałanie nadużyciom finansowym, analizy statystyczne, oraz do informowania
Państwa o innych produktach i usługach. Jako klient Polisa.nl jesteście Państwo zatem uznawani
również za klienta Nederlandse Assuradeuren B.V..

Przetwarzanie danych szczególnych
Czasami rodzaj świadczonych przez nas usług wymaga uzyskania od Państwa danych szczególnych.
Chodzi tu na przykład o dane dotyczące zdrowia w momencie składania wniosku o określone
produkty finansowe i/lub usługi finansowe. Jeśli dodatkowo konieczne będzie uzyskanie danych od
lekarza, to w takim przypadku zawsze w pierwszej kolejności zostaniecie Państwo poproszeni o
wyrażenie na to zgody. Będziemy wtedy mieli obowiązek poinformowania Państwa o konieczności
uzyskania tych informacji i podania, o jakie dane chodzi.

Innym przykładem są dane z rejestrów karnych. W przypadku niektórych umów może być konieczne
uzyskanie informacji o Państwa ewentualnej kartotece karnej. W takim przypadku poprosimy
wyłącznie o dane z kartoteki karnej z ostatnich 8 lat poprzedzających złożenie wniosku o produkt
finansowy i/lub usługę finansową.

Zapis komunikacji
Zapisujemy określone formy komunikacji w celu weryfikacji i zbadania zleceń i transakcji, na przykład
w razie zakupu i sprzedaży papierów wartościowych. Ponadto zapisujemy przebieg komunikacji, jeśli
jest to uznane za konieczne z punktu widzenia zapobiegania nadużyciom finansowym lub na potrzeby
szkolenia, nauczania i/lub oceny personelu. Jako klientowi przysługuje Państwu prawo do (jeśli to
możliwe) odsłuchania nagranej rozmowy lub uzyskania jej transkrypcji. Nagrania i transkrypcje nie są
przechowywane przez okres dłuższy od ściśle wymaganego dla wyżej wymienionych celów.

Weryfikacja danych w bazie danych Centralnego Systemu Informacji Towarzystw
Ubezpieczeniowych w Holandii [Centraal Informatiesysteem van de in Nederland werkzame
verzekeringsmaatschappijen –Stichting CIS]
W związku z polityką odpowiedzialnego zawierania ubezpieczeń, Państwa dane mogą zostać poddane
weryfikacji w Fundacji Stichting CIS z Zeist. W ramach tej weryfikacji również członkowie Fundacji
Stichting CIS mogą wymieniać się danymi między sobą. Celem takich działań jest zarządzanie
ryzykiem i zapobieganie nadużyciom finansowym.
W związku tym również regulamin prywatności Fundacji Stichting CIS (zwany dalej “FISH Protocol”)
ma zastosowanie, patrz www.stichtingcis.nl.

Wgląd, poprawianie i zmiana danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji, jakie Państwa dane są przez nas przetwarzane.
W takim przypadku w ciągu 4 tygodni mamy obowiązek przekazać Państwu zestawienie Państwa
danych. Możecie Państwo skontaktować się w tym celu z Polisa.nl.
Ponadto można skorzystać z naszego formularza kontaktowego. Może się to wiązać z naliczeniem
przez nas opłaty. Jeśli jesteście Państwo zdania, że określone dane osobowe są nieprawidłowe,
niepełne lub nie mają zastosowania do celu, w jakim zostały zgromadzone lub w inny sposób stoją w
sprzeczności z przepisami prawa, to przysługuje Państwu prawo zwrócenia się do nas z wnioskiem o
poprawę, uzupełnienie, usunięcie lub zablokowanie tych danych. W takim przypadku prosimy o
kontakt z Polisa.nl.
Ponadto można skorzystać z naszego formularza kontaktowego.

Nowe rozwiązania
Tekst Regulaminu prywatności i regulaminu dotyczącego plików cookie może zostać przez nas
zmieniony z uwagi na nowe rozwiązania, na przykład zmianę profilu działalności firmy. W związku z
powyższym zalecamy zatem regularne sprawdzanie treści tego tekstu w momencie odwiedzin na tej
stronie internetowej.

Pytania?
W razie pytań dotyczących tego Regulamin prywatności, prosimy o kontakt z Polisa.nl

