OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwane dalej RODO, KBS NDF Sp. z o.o. przedstawia następujące informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych klientów:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KBS NDF Sp. z o.o. z siedzibą w 82 – 400 Sztum, ul.
Lipowa 6/4 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000682462, posiadająca numer NIP 5792262326 oraz numer REGON 367549405
2) Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej podstawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- przedstawianie oferty ubezpieczeniowo-finansowej KBS NDF Sp. z o.o. oraz obsługi zwartych umów z
klientem - art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679,
- realizacji marketingu usług KBS NDF Sp. z o.o. - art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
- wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia PE i
Rady (UE) 2016/679;
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
- realizacji prawnie uzasadnionego interesu KBS NDF Sp. z o.o. polegającego na ewentualnym dochodzeniu
roszczeń lub obronie przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: podmiotów
współpracujących z Administratorem w zakresie świadczenia usług na rzecz Administratora i realizacji
umów ubezpieczeniowych i finansowych zawartych z klientem, firmy dostarczającej pocztę, przesyłki,
kancelarii prawnej obsługującej KBS NDF Sp. z o.o., firmy księgowej obsługującej KBS NDF Sp. z o.o., firmy
dostarczającej oprogramowanie elektroniczne do realizacji umowy, obsługującej stronę internetową oraz
pocztę elektroniczną KBS NDF Sp. z o.o., uprawnionym organom państwowym i publicznym, bankom,
firmom ubezpieczeniowym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych, współpracującym z KBS NDF Sp. z o.o.
pośrednikom kredytu hipotecznego i gotówkowego oraz agentom ubezpieczeniowym, partnerom
współpracującym z KBS NDF Sp. z o.o. w ramach programu „Pakiet Korzyści AUTO+”, których lista dostępna
jest na stronie www.kbsndf.pl
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat po rozwiązaniu umowy.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, poprzez złożenie wobec
Administratora oświadczenia na piśmie o żądaniu usunięcia Państwa danych osobowych, jednakże po
zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte po upływie 10 lat od rozwiązania umowy. W przypadku
wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu do działań marketingowych dane będą usunięte niezwłocznie.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia w imieniu i na rzecz klienta
czynności pośrednictwa w zakresie realizacji produktów ubezpieczeniowo-finansowych. W przypadku
niepodania przez klienta danych osobowych, KBS NDF z o.o. nie będzie mogła świadczyć w imieniu danej
osoby oraz na jej rzecz w/w czynności.
9) Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

