Chubb Privacy
Apêndice 1 Categorias de Dados Pessoais
Tipo de informação

Elementos que tipicamente a Chubb recolhe

Pessoas Seguras e Segurados
Elementos para

contacto

Informações da
apólice

Informação de risco
pessoal



















Informação financeira



Comercialização
(marketing)







nome,
morada,
número de telefone,
endereço de e-mail
número da apólice,
relação com o tomador do seguro,
elementos da apólice, incluindo quantia segura, exceções, etc.,
sinistros anteriores,
dados telemáticos
género,
data de nascimento,
historial de sinistros
matrícula do veículo (por exemplo, apólices de seguro automóvel, apólices de
seguro de vida individual de alto valor patrimonial com prémio único)
historial profissional ou CV (por exemplo, apólices de seguro de
administradores e gestores)
informações disponíveis publicamente (por exemplo, apólices de seguro de
morte, invalidez e desgraça)
listagem de bens, construção do imóvel, estado do imóvel, segurança,
proteção contra incêndios e valor (apólices de seguro de vida individual de
alto valor patrimonial com prémio único)
Dados relativos à saúde – por exemplo, saúde física e mental, historial e
procedimentos clínicos, hábitos pessoais relevantes (por exemplo, consumo
de tabaco ou de álcool) (apólices de seguro de saúde e acidentes pessoais,
apólices de seguro de afinidade, apólices de seguro de vida e de viagens,
apólices de seguro de bens e acidentes relacionados com entretenimento,
apólices de seguro de vida individual de alto valor patrimonial com prémio
único)
Dados penais – por exemplo, infrações ao Código da Estrada, condenações em
vigor (apólices de seguro de administradores e gestores (excecionalmente),
apólices de seguro de vida individual de alto valor patrimonial com prémio
único)
elementos da conta bancária (quando for o responsável pelo pagamento do
prémio da apólice) ou elementos do cartão de crédito usado para efeitos de
faturação
nome,
endereço de e-mail,
interesses / atribuições relativamente à lista de comercialização (marketing),
registo de autorizações ou oposições a comercialização (marketing),
dados do site (incluindo elementos da conta online, endereço do fornecedor
de acesso à internet (IP) e informação gerada pelo programa de navegação
(browser))



Elementos
que tipicamente
Chubb recolhe
Details
of information
that weatypically
capture

Tipo de informação
Sinistrados
Informações da
apólice
(com exclusão de
terceiros sinistrados)
Elementos dos
sinistros

Informação financeira



número da apólice,
relação com o tomador do seguro / segurado,
elementos da apólice, incluindo quantia segura, exceções, etc.,
sinistros anteriores
elementos do incidente que deu origem ao sinistro,
dados e número IMEI do telemóvel (apólices de seguro de telemóveis),
matrícula do veículo (por exemplo, apólices de seguro automóvel, apólices de
seguro de vida individual de alto valor patrimonial com prémio único)
Dados relativos à saúde – por exemplo, elementos sobre a lesão, relatório
médico
Dados penais – por exemplo, infrações ao Código da Estrada, relatórios da
polícia
Elementos da conta bancária usada para efeitos de pagamento

Dados para prevenção
e combate à fraude





morada, historial de sinistros fraudulentos,
elementos do incidente que deu origem ao sinistro
Dados penais – por exemplo, condenações em vigor convictions











Tipo de informação

The basis on which we
Who we may
Type of
Elementos que
tipicamente
a Chubb recolhe
disclose the
use
the information
information collected
information to

Parceiros comerciais e visitantes
Elementos para

nome,
contacto

morada do trabalho,

e-mail do trabalho,

números de telefone do trabalho,

cargo
Comercialização

nome,
(marketing)

cargo,

endereço de e-mail, interesses / atribuições relativamente à lista de
comercialização (marketing),

registo de autorizações ou oposições a comercialização (marketing),

dados do site (incluindo elementos da conta online, endereço do fornecedor
de acesso à internet (IP) e informação gerada pelo programa de navegação
(browser))
Visitantes dos

nome,
escritórios

cargo,

endereço de e-mail, número de telefone,

imagens de videovigilância,

preferências alimentares, elementos sobre incapacidades (fornecidos
voluntariamente)
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