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Раздел 1: Великобритания – български
Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация за
личния риск

Финансова
информация

•

име,

•

адрес,

•

телефонен номер,

•

електронна поща

•

номер на полицата,

•

взаимоотношения с притежателя на полицата,

•

подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.,

•

предишни претенции,

•

Телематични данни

•

пол,

•

дата на раждане,

•

история на претенциите,

•

регистрационен номер на превозното средство (напр. двигател, SPL
на лица с висока нетна стойност на активите),

•

професионална история или автобиография (напр. директор или
ръководен служител),

•

общодостъпна
обида/клевета),

•

списък с активи, строителство, състояние на актива, сигурност,
пожарна безопасност и стойност (SPL на лица с висока нетна
стойност на активите),

•

Данни за здравословното състояние – напр. физически или
психически заболявания, медицинска история и процедури, относими
лични навици (напр. пушене, консумация на алкохол) (A&H
комбинирана, групи по афинитет, живот и пътувания, застраховки
на имущество и при злополука за развлекателния бизнес, SPL на лица
с висока нетна стойност на активите)

•

Информация за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
неизтърпяни присъди (директор и ръководен служител (в
изключителни случаи), SPL на лица с висока нетна стойност на
активите)

•

данни за банкова сметка (когато сте платец на застрахователната
премия) или информация за кредитна карта, използвана за целите на
фактурирането;
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информация

(напр.

смърт,

увреждания,

2

Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

име, електронна поща, интереси/списък с маркетингови задачи,
записи за разрешения или маркетингови възражения, информация от
уебсайт (включително информация за онлайн акаунти, IP адреси и
информация, генерирана от браузър)

•

номер на полицата

•

взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице,

•

подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.,

•

предишни претенции

•

подробна информация за събитието, довело до претенция, данни за
телефона и IMEI номер (мобилен телефон), регистрационен номер на
превозното средство (напр. двигател, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за здравословното състояние – напр. информация за
наранявания, медицинско заключение

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
полицейски доклади

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни за Борба с
измами

•

адрес

•

история на предишни измамни претенции,

•

подробности за събитието, породило претенцията

•

данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

Маркетингова
информация

Жалбоподател
Информация за
полицата
(с изключение на трети
лица с претенции)

Информация за
претенции

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

име,

•

служебен адрес,

•

служебна електронна поща,

•

служебен телефонен номер,

•

длъжност
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Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Маркетинг

Посетители на офиса

•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

интереси/списък с маркетингови задачи,

•

записи за разрешения или маркетингови възражения,

•

информация от уебсайт (включително информация за онлайн
акаунти, IP адреси и информация, генерирана от браузър)

•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

телефонен номер,

•

видеонаблюдение,

•

предпочитания за хранене (за събития),

•

информация за увреждания (предоставена доброволно)

Обновена: ноември 2019 г.
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Раздел 2: Австрия – български
Вид информация

Детайли за обичайно събираната информация

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
застраховката

Информация за
личния риск

Финансова
информация

•

име,

•

адрес,

•

тел. номер,

•

електронна поща

•

Номер на застраховката

•

Отношения със застрахованото лице

•

Подробна
информация
застрахователната сума,

•

Изключителни случаи и др., предишни претенции,

•

Телематични данни

•

Пол,

•

Дата на раждане,

•

Предишни претенции,

•

Регистрационен номер на превозно средство (напр. за автомобилна
застраховка, SPL high net worth [застраховка живот с единична премия
на лица с висока нетна стойност на активите]),

•

Професионална история или автобиография (напр. за застраховка на
директори и ръководни служители (D&O)),

•

Общодостъпна информация (напр. за смърт, увреждания
обида/клевета [застраховка смърт, увреждания и обида/клевета]),

•

Списък с активите, строителство, състояние на актива, сигурност,
пожарна безопасност и стойност (SPL на лица с висока нетна стойност
на активите),

•

Данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история и лечение, относими лични навици
(напр. пушене, консумация на алкохол)

•

Данни за правонарушения – напр. пътни нарушения, неприключило
съдебно досие.

•

Информация за банкова сметка (ако вие плащате застрахователната
премия) или данни за кредитна карта, използвана за целите на
фактурирането.
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Вид информация

Детайли за обичайно събираната информация

Маркетинг

•

Име,

•

Електронна поща,

•

Интереси/списък с маркетингови задачи,

•

Документация за одобрения или

•

Маркетингови одобрения,

•

Информация на уебсайта

•

Номер на застраховката,

•

Взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице,

•

Подробна
информация
застрахователната сума,

•

Изключителни случаи и др., предишни претенции

•

Подробности за събитието, породило претенцията,

•

Подробности и IMEI номер на мобилния телефон (в случай на
застраховка на мобилен телефон),

•

Регистрационен номер на превозното средство (напр. за автомобилна
застраховка, SPL на лица с висока нетна стойност на активите).

•

Данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

Данни за правонарушения – напр. неизтърпяни присъди, полицейски
доклади

•

Данни за банкова сметка, използвана за плащания

•

Адрес, предишни измамни претенции,

•

Подробности за събитието, породило претенцията,

•

Данни за правонарушения – напр. неизтекла давност.

Жалбоподател
Информация за
застраховката (с
изключение на трети
лица, предявили
претенция)

Информация за
претенции

Финансова
информация
Данни за
измами

Борба

с

за

застраховката,

напр.

включително

информация за

Бизнес партньори, гости и ползватели на групови уебсайтове
Данни за контакт

•

Име,

•

Служебен адрес,

•

Служебна електронна поща,

•

Служебен телефонен номер,

•

Длъжност
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Вид информация
Маркетинг

Посетители

Детайли за обичайно събираната информация
•

Име,

•

Длъжност,

•

Електронна поща,

•

Интереси/списък с маркетингови задачи,

•

Документация за одобрения или възражения по маркетинга,

•

Информация от уебсайт (включително информация за онлайн
акаунти, IP адреси и информация, генерирана от браузър)

•

Име,

•

Длъжност,

•

Електронна поща,

•

Тел. номер,

•

Изображения от видеонаблюдение,

•

Предпочитания за хранене (за събития),

•

Информация за увреждания (по избор)
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Раздел 3: Белгия – български
Вид информация

Подробности, които обикновено се събират/могат да бъдат обработени
за вас

Кандидати и Застраховани лица
Данни за контакт

•

Име, адрес, телефонен номер, електронна поща

Информация за
полицата

•

Номер на полицата, връзка с притежателя на полицата,
подробности за полицата, включително застрахователната сума,
изключения и т.н., предишни претенции,

•

Телематични данни

•

Пол, дата на раждане, история на претенциите,

•

Регистрационен номер на превозно средство (напр. мотоциклет,
SPL (специални лични линии) на лица с много голямо финансово
състояние)

•

Професионален опит или автобиография (напр. директор),

•

Общодостъпна информация (напр. смърт, увреждане и загуба на
репутация),

•

Кратка информация за активите, структурата на собствеността,
състояние, противопожарната защита и стойността (SPL на лица с
много голямо финансово състояние), VI Данни за здравословното
състояние – напр. физически или психически заболявания,
медицинска история и лечение, относими лични навици (напр.
пушене, консумация на алкохол) (A&H комбинирана, групи по
афинитет, живот и пътувания, застраховки на имущество и при
злополука за развлекателния бизнес, SPL на лица с много голямо
финансово състояние)

•

Данни за съдимост – напр. пътни нарушения, неизтекли присъди
(шофьор (изключителен), SPL на лица с много голямо състояние)

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка (ако плащате премията на полицата) или
данни за вашата кредитна карта, използвана за фактуриране

Маркетинг

•

Име, електронна поща, интереси/списък с маркетингови задачи,
файл със съгласия или възражения срещу маркетинг, данни от
уебсайта (включително данни за онлайн акаунт, IP адрес и
генерирана от браузъра информация)

•

Номер
на
полицата,
връзка
с
притежателя
на
полицата/застрахования, подробности за полицата, включително
застрахователната сума, изключения и т.н., предишни претенции

•

Подробности за събитието, породило претенцията,

•

подробности за мобилното устройство и IMEI номер (мобилен
телефон), регистрационен номер на превозно средство (напр.
мотоциклет, SPL на лица с много голямо финансово състояние)

Информация за
личния риск

Жалбоподател
Информация за
полицата (с
изключение на трети
страни, подаващи
претенция)
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Вид информация

Подробности, които обикновено се събират/могат да бъдат обработени
за вас
•

Данни за здравословното състояние – напр. информация за
наранявания, медицински заключения

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения на пътя, съдебни
протоколи

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни за борба с
измами

•

Адрес, история на измамни претенции, подробности за инцидент,
който поражда претенция

•

Съдебни досиета – напр. за неизтърпяни присъди

Информация за
претенции

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

Име, служебен адрес, служебна електронна поща, служебен
телефон(и), длъжност

Маркетинг

•

Име, длъжност, електронна поща, интереси/списък с маркетингови
задачи, файл със съгласия или възражения срещу маркетинг, данни
от уебсайта (включително данни за онлайн акаунт, IP адрес и
генерирана от браузъра информация)

Посетители при
ръководен служител

•

Име, длъжност, електронна поща, телефонен номер, запис от
охранителна камера, хранителни предпочитания (за събития)

•

Информация за увреждания (предоставена доброволно)

Последно обновяване: ноември 2019 г.
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Раздел 4: България – български
Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

•

Име, адрес, телефонен номер, електронна поща

Информация за
полицата

•

Номер на полицата, връзка със страната по полицата, детайли за
полицата, включително застрахователно покритие, изключения и т.н.,
предишни претенции, телематични данни

Информация за
личния риск

•

Пол, дата на раждане, история на претенциите

•

Регистрационен номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на
лица с висока нетна стойност на активите),

•

Професионална история или автобиография (напр. директор или
ръководен служител),

•

Публична информация (напр. смърт, увреждания и нарушения),

•

Списък с активите, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (SPL на лица с висока нетна стойност на
активите),

•

Данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история или лечение, относими лични
навици (напр. пушене, консумация на алкохол)

•

(A&H комбинирана, групи по афинитет, живот и пътувания,
застраховки на имущество и при злополука за развлекателния бизнес,
SPL на лица с висока нетна стойност на активите)

•

Информация за присъди –
неизтърпяни присъди

•

(директор и ръководен служител (изключително), SPL на лица с висока
нетна стойност на активите)

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка (когато сте платец на застрахователната
премия) или информация за кредитна карта, използвана за фактуриране

Маркетинг

•

Име, електронна поща, интереси/списък с маркетингови записи, записи
за разрешения или маркетингови възражения, информация от уебсайт
(включително информация за онлайн акаунти, IP адреси и информация,
генерирана от браузър)

•

Номер на полицата, взаимоотношения със страната по
полицата/застрахованото лице, детайли по полицата, включително
застрахователно покритие, изключения и т.н., предишни претенции

напр.

нарушения

при

шофиране,

Жалбоподател
Информация за
Полицата (трети лица,
предявили претенции,
са изключени)

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1
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Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

Информация за инцидент, който е породил претенция, информация за
устройство и IMEI номер (на мобилното устройство),

•

Данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

Данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

Финансова
информация

•

Данни за разплащателна банковата сметка

Данни за Борба с
измами

•

Адрес

•

История на предишни измамни претенции

•

Подробности за събитието, породило претенцията,

•

Данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

Информация за
претенции

напр.

информация

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

Име, служебен адрес, служебна електронна поща, служебен телефонен
номер, длъжност

Маркетинг

•

Име, електронна поща, интереси/списък с маркетингови записи, записи
за разрешения или маркетингови възражения, информация от уебсайт
(включително информация за онлайн акаунти, IP адреси и информация,
генерирана от браузър)

Посетители на офиса

•

Име, длъжност, електронна поща, телефонен номер, видеонаблюдение,
предпочитания за хранене (за събития), информация за увреждания
(предоставена доброволно)

Обновена: ноември 2020 г.
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Раздел 5: Чехия – български
Вид информация

Детайли за информацията, която обичайно събираме

Застраховани лица
Данни за контакт

Информация
полицата

•

име

•

адрес

•

телефонен номер

•

електронна поща

за •
•

взаимоотношения със застрахованото лице

•

подробна информация за полицата, включително застрахователната
сума на изключенията и др.

•

предишни претенции

•

телематични данни

Информация,
•
отнасяща се до риска за
•
лицето
•

Финансова
информация

номер на застраховката

пол
дата на раждане
история на застрахователните претенции

•

свидетелство за регистрационен номер на превозното средство (напр.
застраховка на превозно средство, застраховка на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

професионална история или автобиография (напр. застраховка
отговорност за ръководители),

•

общодостъпна информация (напр. застраховка за смърт, застраховка
за увреждания, застраховка за злоупотреби)

•

опис на имущество, строителство на недвижими имоти, състояние,
охрана, противопожарна защита и стойност (застраховане на лица с
висока нетна стойност на активите)

•

данни за здравословното състояние – напр. физическо и психическо
състояние, медицинска история и процедури, навици на конкретно лице
(напр. пушене, консумация на алкохол) (комбинирана здравна
застраховка и застраховка злополука, застраховка за групи по афинитет,
застраховка живот и пътуване, застраховки на имущество и при
злополука за развлекателния бизнес, застраховка на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за правонарушения – напр. пътни нарушения, неизтекли присъди
(застраховка отговорност на ръководството (изключителни случаи)),
застраховка на лица с висока нетна стойност на активите

•

банкови данни (ако вие заплащате премията) или данни за кредитната
карта, използвана за фактуриране
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Вид информация

Детайли за информацията, която обичайно събираме

Маркетинг

•

име

•

електронна поща

•

интереси/задачи в маркетинговия списък

•

документи за разрешителни или търговски обекти

•

информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър)

Лицето, предявило претенция
Информация за
Полицата (трети лица,
предявили претенции,
са изключени)

Информация за
претенции

Финансова
информация
Данни за борба с
корупцията

•

номер на полицата

•

взаимоотношения със застрахованото лице

•

подробна информация за полицата, включително застрахователната
сума на изключенията и др.

•

предишни претенции

•

подробна информация за събитието, което е породило претенцията,
информация за телефона и IMEI номера (мобилен телефон), свидетелство
за регистрационен номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на
лица с висока нетна стойност на активите)

•

данни за здравословното състояние – напр. информация за наранявания,
медицинско заключение

•

данни за правонарушения – напр. неизтърпяни присъди, полицейски
доклади

•

банкови данни за плащането

•

адрес

•

история на предишни измамни претенции

•

подробна информация за събитието, породило претенцията

•

данни за правонарушения – напр. неизтекли присъди

•

име

•

служебен адрес

•

служебна електронна поща

•

служебен телефонен номер

•

длъжност

Бизнес партньори
Данни за контакт

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1
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Вид информация

Детайли за информацията, която обичайно събираме

Маркетинг

•

име

•

длъжност

•

електронна поща,

•

интереси/задачи в маркетинговия списък

•

документи за разрешителни или търговски обекти

•

информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър)

•

име

•

длъжност

•

електронна поща

•

тел. номер

•

записи от охранителна камера

•

информация за увреждания (предоставена доброволно)

Посетители

Обновена през ноември 2019 г.
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Раздел 6: Дания – български
Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация за
личния риск

Финансова
информация

•

Име

•

Адрес

•

Телефонен номер

•

Електронна поща

•

Номер на полицата

•

Взаимоотношения с притежателя на полицата

•

Подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.

•

Предишни претенции

•

Телематични данни

•

Пол

•

Дата на раждане

•

История на претенциите

•

Регистрационен номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на
лица с висока нетна стойност на активите)

•

Професионална история или автобиография (напр. директор или
ръководен служител)

•

Общодостъпна
обида/клевета)

•

Списък с активи, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (SPL на лица с висока нетна стойност на
активите)

•

Данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история и процедури, относими лични навици
(напр. пушене, консумация на алкохол) (A&H комбинирана, групи по
афинитет, живот и пътувания, застраховки на имущество и при
злополука за развлекателния бизнес, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
неизтърпяни
присъди
(директор
и
ръководен
служител
(изключително), SPL на лица с висока нетна стойност на активите)

•

Данни за банкова сметка (когато сте платец на застрахователната
премия) или информация за кредитна карта, използвана за фактуриране
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Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

Име, електронна поща, интереси/списък с маркетингови задачи, записи
за разрешения или маркетингови възражения, информация от уебсайт
(включително информация за онлайн акаунти, IP адреси и
информация, генерирана от браузър)

•

Номер на полицата

•

Взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице

•

Подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.

•

Предишни претенции

•

Подробна информация за събитието, довело до претенция, данни за
телефона и IMEI номер (мобилен телефон), регистрационен номер на
превозното средство (напр. двигател, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
полицейски доклади

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни за Борба с
измами

•

Адрес

•

История на предишни измамни претенции

•

Подробности за събитието, породило претенцията

•

Данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

Маркетингова
информация

Жалбоподател
Информация за
полицата
(с изключение на трети
лица с претенции)

Информация за
претенции

напр.

информация

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

Име

•

Служебен адрес

•

Служебна електронна поща

•

Служебен телефонен номер

•

Длъжност

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1
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Вид информация
Маркетинг

Посетители на офиса

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

Име

•

Длъжност

•

Електронна поща

•

Интереси/списък с маркетингови задачи

•

Записи за разрешения или маркетингови възражения

•

Информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър)

•

Име

•

Длъжност

•

Електронна поща

•

Телефонен номер

•

Видеонаблюдение

•

Предпочитания за хранене (за събития)

•

Информация за увреждания (предоставена доброволно)

Обновена: ноември 2019 г.
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Раздел 7: Естония – български
Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация за
личния риск

Финансова
информация

•

Име

•

Адрес

•

Телефонен номер

•

Електронна поща

•

Номер на полицата

•

Взаимоотношения с притежателя на полицата

•

Подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.,

•

Предишни претенции

•

Телематични данни

•

Пол

•

Дата на раждане

•

История на претенциите

•

Регистрационен номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на
лица с висока нетна стойност на активите)

•

Професионална история или автобиография (напр. директор или
ръководен служител)

•

Общодостъпна
обида/клевета)

•

Списък с активи, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (SPL на лица с висока нетна стойност на
активите)

•

Данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история и процедури, относими лични навици
(напр. пушене, консумация на алкохол) (A&H комбинирана, групи по
афинитет, живот и пътувания, застраховки на имущество и при
злополука за развлекателния бизнес, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
неизтърпяни присъди (директор и ръководен служител (в
изключителни случаи), SPL на лица с висока нетна стойност на
активите)

•

Данни за банкова сметка (когато сте платец на застрахователната
премия) или информация за кредитна карта, използвана за фактуриране
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Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

Име, електронна поща, интереси/списък с маркетингови задачи, записи
за разрешения или маркетингови възражения, информация от уебсайт
(включително информация за онлайн акаунти, IP адреси и
информация, генерирана от браузър)

•

Номер на полицата

•

Взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице

•

Подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.

•

Предишни претенции

•

Подробна информация за събитието, довело до претенция, данни за
телефона и IMEI номер (мобилен телефон), регистрационен номер на
превозното средство (напр. двигател, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
полицейски доклади

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни за Борба с
измами

•

Адрес

•

История на предишни измамни претенции

•

Подробности за събитието, породило претенцията

•

Данни за правонарушения, напр. за неизтърпяни присъди

Маркетингова
информация

Жалбоподател
Информация за
полицата
(с изключение на трети
лица с претенции)

Информация за
претенции

напр.

информация

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

Име

•

Служебен адрес

•

Служебна електронна поща

•

Служебен телефонен номер

•

Длъжност
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19

Вид информация
Маркетинг

Посетители на офиса

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

Име

•

Длъжност

•

Електронна поща

•

Интереси/списък с маркетингови задачи

•

Записи за разрешения или маркетингови възражения

•

Информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър)

•

Име

•

Длъжност

•

Електронна поща

•

Телефонен номер

•

Видеонаблюдение

•

Предпочитания за хранене (за събития)

•

Информация за увреждания (предоставена доброволно)

Обновена: ноември 2019 г.
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Раздел 8: Финландия – български
Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация за
личния риск

Финансова
информация

•

Име

•

Адрес

•

Телефонен номер

•

Електронна поща

•

Номер на полицата

•

Взаимоотношения с притежателя на полицата

•

Подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.

•

Предишни претенции

•

Телематични данни

•

Пол

•

Дата на раждане

•

История на претенциите

•

Регистрационен номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на
лица с висока нетна стойност на активите)

•

Професионална история или автобиография (напр. директор или
ръководен служител)

•

Общодостъпна
обида/клевета)

•

Списък с активи, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (SPL на лица с висока нетна стойност на
активите)

•

Данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история и процедури, относими лични навици
(напр. пушене, консумация на алкохол) (A&H комбинирана, групи по
афинитет, живот и пътувания, застраховки на имущество и при
злополука за развлекателния бизнес, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
неизтърпяни
присъди
(директор
и
ръководен
служител
(изключително), SPL на лица с висока нетна стойност на активите)

•

Данни за банкова сметка (когато сте платец на застрахователната
премия) или информация за кредитна карта, използвана за фактуриране
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Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

Име, електронна поща, интереси/списък с маркетингови задачи, записи
за разрешения или маркетингови възражения, информация от уебсайт
(включително информация за онлайн акаунти, IP адреси и
информация, генерирана от браузър)

•

Номер на полицата

•

Взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице

•

Подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.

•

Предишни претенции

•

Подробна информация за събитието, довело до претенция, данни за
телефона и IMEI номер (мобилен телефон), регистрационен номер на
превозното средство (напр. двигател, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
полицейски доклади

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни за Борба с
измами

•

Адрес

•

История на предишни измамни претенции

•

Подробности за събитието, породило претенцията

•

Данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

Маркетингова
информация

Жалбоподател
Информация за
полицата
(с изключение на трети
лица с претенции)

Информация за
претенции

напр.

информация

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

Име

•

Служебен адрес

•

Служебна електронна поща

•

Служебен телефонен номер

•

Длъжност
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Вид информация
Маркетинг

Посетители на офиса

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

Име

•

Длъжност

•

Електронна поща

•

Интереси/списък с маркетингови задачи

•

Записи за разрешения или маркетингови възражения

•

Информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър)

•

Име

•

Длъжност

•

Електронна поща

•

Телефонен номер

•

Видеонаблюдение

•

Предпочитания за хранене (за събития)

•

Информация за увреждания (предоставена доброволно)

Обновена: ноември 2019 г.
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Раздел 9: Франция – български
Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация за
личния риск

Финансова
информация

•

Име

•

Адрес

•

Телефонен номер

•

Електронна поща

•

Номер на полицата

•

Взаимоотношения с притежателя на полицата

•

Подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.

•

Предишни претенции

•

Телематични данни

•

Пол

•

Дата на раждане

•

История на претенциите

•

Регистрационен номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на
лица с висока нетна стойност на активите)

•

Професионална история или автобиография (напр. директор или
ръководен служител)

•

Общодостъпна
обида/клевета)

•

Списък с активи, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (SPL на лица с висока нетна стойност на
активите)

•

Данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история и процедури, относими лични навици
(напр. пушене, консумация на алкохол) (A&H комбинирана, групи по
афинитет, живот и пътувания, застраховки на имущество и при
злополука за развлекателния бизнес, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
неизтърпяни
присъди
(директор
и
ръководен
служител
(изключително), SPL на лица с висока нетна стойност на активите)

•

Данни за банкова сметка (когато сте платец на застрахователната
премия) или информация за кредитна карта, използвана за фактуриране
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Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

Име, електронна поща, интереси/списък с маркетингови задачи, записи
за разрешения или маркетингови възражения, информация от уебсайт
(включително информация за онлайн акаунти, IP адреси и
информация, генерирана от браузър)

•

Номер на полицата

•

Взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице

•

Подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.

•

Предишни претенции

•

Подробна информация за събитието, довело до претенция, данни за
телефона и IMEI номер (мобилен телефон), регистрационен номер на
превозното средство (напр. двигател, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
полицейски доклади

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни за Борба с
измами

•

Адрес

•

История на предишни измамни претенции

•

Подробности за събитието, породило претенцията

•

Данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

Маркетингова
информация

Жалбоподател
Информация за
полицата
(с изключение на трети
лица с претенции)

Информация за
претенции

напр.

информация

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

Име

•

Служебен адрес

•

Служебна електронна поща

•

Служебен телефонен номер

•

Длъжност
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Вид информация
Маркетинг

Посетители на офиса

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

Име

•

Длъжност

•

Електронна поща

•

Интереси/списък с маркетингови задачи

•

Записи за разрешения или маркетингови възражения

•

Информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър)

•

Име

•

Длъжност

•

Електронна поща

•

Телефонен номер

•

Изображение от видеонаблюдение

•

Предпочитания за хранене (за събития)

•

Информация за увреждания (предоставена доброволно)

Обновена: ноември 2019 г.
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Раздел 10: Германия – български
Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
застраховката

Информация за
личния риск

Финансова
информация

•

име,

•

адрес,

•

телефонен номер,

•

електронна поща

•

номер на застраховката,

•

взаимоотношения с притежателя на полицата,

•

подробна информация за застраховката, включително застрахователната
сума,

•

изключения и т. н., предишни претенции,

•

Телематични данни

•

пол,

•

дата на раждане,

•

предишни претенции,

•

регистрационен номер на превозното средство (например за автомобилна
застраховка, SPL на лица с висока нетна стойност на активите
[застраховка живот с единична премия на лица с висока нетна стойност
на активите]),

•

професионална история или автобиография (напр. за застраховка на
директори и ръководни служители (D&O)),

•

общодостъпна информация (например за смърт, увреждания и
обида/клевета [застраховка смърт, увреждания и обида/клевета]),

•

списък с активите, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (SPL на лица с висока нетна стойност на
активите),

•

данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история и лечение, относими лични навици
(като пушене, консумация на алкохол),

•

данни, свързани с наказателни присъди и правонарушения – като
например пътнотранспортни нарушения, неясно съдебно минало

•

информация за банкова сметка (ако вие плащате застрахователната
премия) или данни за кредитна карта, използвана за фактуриране
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Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Маркетинг

•

име,

•

електронна поща,

•

интереси/списък с маркетингови задачи,

•

документация за съгласие за маркетингови цели или

•

възражение срещу маркетинг,

•

Информация на уебсайта

Лица, предявили претенции
•

Номер на застраховката,

•

Взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице,

•

подробна
информация
застрахователната сума,

•

изключения и т. н., предишни претенции

•

подробности за събитието, породило претенцията,

•

подробности и IMEI номер на мобилния телефон (в случай на
застраховка на мобилен телефон),

•

регистрационен номер на превозното средство (напр. за автомобилна
застраховка, SPL на лица с висока нетна стойност на активите)

•

данни за здравословното състояние – например подробности за
нараняването, медицинско заключение

•

данни, свързани с наказателни присъди и правонарушения – например
пътнотранспортни нарушения, полицейски доклади

Финансова
информация

•

данни за банкова сметка, използвана за плащания

Информация за
борба с измамите

•

адрес, предишни измамни претенции,

•

подробности за събитието, породило претенцията,

•

данни, отнасящи се до присъди и правонарушения – като например
неясно съдебно минало

Информация за
застраховката (с
изключение на трети
лица, предявили
претенция)

Информация за
претенцията

за

застраховката,

включително

Бизнес партньори, гости, посетители и уебсайт
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Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Данни за контакт

•

име,

•

служебен адрес, за служебни цели

•

електронна поща, за служебни цели

•

телефонни номера,

•

длъжност

•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

интереси/списък с маркетингови задачи,

•

документация за съгласие за маркетингови цели или възражение срещу
маркетинг,

•

Информация от уебсайт (включително информация за онлайн банкиране,
IP адреси и информация, създадена от браузър)

•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

телефонен номер,

•

снимки от видеонаблюдение,

•

предпочитания за хранене (за събития),

•

информация за увреждания (незадължителна информация)

Маркетинг

Посетители

Обновена: ноември 2019 г.
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Раздел 11: Гърция – български
Вид информация

Информация, която обичайно събираме

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
•

Име,

•

адрес,

•

тел. номер,

•

електронна поща

•

номер на застрахователен договор,

•

взаимоотношения с притежателя на полицата,

•

подробности за договора, включително сумата на застраховката,
изключения и т.н.,

•

предишни претенции,

•

Телематични данни

•

пол, дата на раждане, история на претенциите,

•

регистрационен номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на
лица с висока нетна стойност на активите)

•

предишен опит или автобиография (напр. директор и ръководен
служител)

•

общодостъпна информация (напр. смърт, увреждания и обида/клевета)

•

списък с активите, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (SPL на лица с висока нетна стойност на
активите),

•

Чувствителни данни

•

Данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история и процедури, относими лични
навици (напр. пушене, консумация на алкохол)

•

(комбинирана застраховка за злополуки и здраве, защитени членове,
живот и пътувания, имущество и злополуки)

•

(директор и ръководен служител (по изключение) SPL на лица с висока
нетна стойност на активите)

Финансови данни

•

Данни за банкова сметка (когато вие сте платец на премия) или данни
за кредитна карта, използвана за дебитиране

Маркетинг

•

Име, електронна поща, интереси/задачи за маркетингова регистрация,
въведени маркетингови разрешения или възражения, данни за уебсайт,
IP адрес и информация, генерирана от търсачката)

Данни за контакт

Информация за
застрахователен
договор

Информация за
личния риск

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1

30

Вид информация

Информация, която обичайно събираме

Жалбоподател
•

Номер на застрахователния договор, взаимоотношения с
контрагента/застрахованото лице, подробности за застрахователния
договор, включително застрахователната сума, изключения и т.н.,
предишни претенции

•

подробности за събитието, довело до претенцията, данни за мобилния
телефон и IMEI номера (международен идентификационен номер на
мобилното оборудване) (мобилен телефон), регистрационен номер на
превозното средство (напр. автомобил, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите).

•

Данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

Финансови данни

•

Данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни за борба с
измами

•

Адрес, история на фиктивните искове, подробности за инцидента, на
който се основава претенцията

Подробности за
застрахователен
договор
(с изключение на трети
лица жалбоподатели)
Данни за претенцията

напр.

информация

за

Бизнес партньори/Свързани лица и Посетители
Данни за контакт

•

Име, служебен адрес, служебна електронна поща, служебни телефонни
номера, длъжност

Маркетинг

•

име, длъжност, електронна поща, интереси/задачи за маркетингова
регистрация, въведени маркетингови разрешения или възражения,
данни за уебсайт (включително данни за интернет акаунт, IP адрес и
информация, генерирана от търсачката)

Посетители на офиса

•

Име, длъжност, електронна поща, телефонен номер, видеонаблюдение,
предпочитания за хранене (за събития), информация за увреждания
(предоставена доброволно)

Обновена през декември 2019 г.
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Раздел 12: Унгария – български
Вид информация

Естество на обичайно събираната информация

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация,
отнасяща се до личния
риск

Финансова
информация

•

име,

•

адрес,

•

телефонен номер,

•

електронна поща

•

номер на полицата,

•

взаимоотношения с притежателя на полицата,

•

подробности за съдържанието на
полицата, включително
застрахователна сума, изключения и т.н., история на претенции,

•

Телематични данни

•

пол,

•

дата на раждане,

•

история на претенциите,

•

номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на лица с висока
нетна стойност на активите),

•

професионален опит или автобиография (напр. директор или ръководен
служител),

•

публична информация (напр. смърт, увреждания и обида/клевета),

•

списък с активите, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (SPL на лица с висока нетна стойност на
активите),

•

Данни за здравословното състояние – напр. физическо или психическо
състояние, медицинска история, процедури, относими лични навици
(напр. пушене, консумация на алкохол) (A&H комбинирана, групи по
афинитет, живот и пътувания, застраховки на имущество и при
злополука за развлекателния бизнес, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за наказателни присъди – напр. пътни нарушения, непогасени по
давност присъди (директор и ръководен служител (в изключителни
случаи), SPL на лица с висока нетна стойност на активите)

•

данни за банкова сметка (ако вие плащате застрахователната вноска)
или данни за кредитна карта, необходима за фактуриране
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Вид информация

Естество на обичайно събираната информация

Маркетинг

•

име,

•

електронна поща,

•

интереси/списък с маркетингови заявки,

•

разрешения или оплаквания относно маркетингови материали,

•

информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация от браузър)

•

номер на полицата,

•

взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице,

•

подробности за съдържанието на
застрахователна сума, изключения и т.н.,

•

история на претенциите

•

Описание на произшествието, довело до претенцията, номер на
превозното средство, подробности и IMEI номер на телефон (мобилен
телефон),

•

номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на лица с висока
нетна стойност на активите)

•

Данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

Данни за наказателни присъди – напр. пътни нарушения, полицейски
протоколи

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни, необходими за
предотвратяване на
измами

•

адрес,

•

предишни недоказани претенции,

•

подробности за събитието, довело до претенцията,

•

Данни за наказателни присъди – напр. непогасени по давност присъди

Жалбоподател
Информация за
полицата
(с изключение на трети
лица с претенции)

Информация за
претенцията

полицата,

напр.

включително

информация

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

име,

•

служебен адрес,

•

служебна електронна поща,

•

служебен телефонен номер,

•

длъжност
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Вид информация

Естество на обичайно събираната информация

Маркетинг

•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

интереси/списък с маркетингови заявки,

•

разрешения или оплаквания относно маркетингови материали,

•

информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация от браузър).

•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

телефонен номер,

•

Видеонаблюдение,

•

предпочитано меню (за събития),

•

увреждания (по избор)

Посетители

Обновена: декември 2019 г.
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Раздел 13: Ирландия – български
Вид информация

Естество на обичайно събираната информация

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация,
отнасяща се до личния
риск

Финансова
информация

•

име,

•

адрес,

•

телефонен номер,

•

електронна поща

•

номер на полицата,

•

взаимоотношения с притежателя на полицата,

•

подробности за съдържанието на
полицата, включително
застрахователна сума, изключения и т.н., предишни претенции,

•

Телематични данни

•

пол,

•

дата на раждане,

•

история на претенциите,

•

регистрационен номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на
лица с висока нетна стойност на активите),

•

професионална история или автобиография (напр. директор или
ръководен служител),

•

общодостъпна информация (напр. смърт, увреждания, обида/клевета),

•

списък с активи, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (SPL на лица с висока нетна стойност на
активите),

•

Данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история, процедури, относими лични навици
(напр. пушене, консумация на алкохол) (A&H комбинирана, групи по
афинитет, живот и пътувания, застраховки на имущество и при
злополука за развлекателния бизнес, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
неизтърпяни присъди (директор и ръководен служител (в
изключителни случаи), SPL на лица с висока нетна стойност на
активите)

•

данни за банкова сметка (когато сте платец на застрахователната
премия) или информация за кредитна карта, използвана за фактуриране
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Вид информация

Естество на обичайно събираната информация

Маркетинг

•

име,

•

електронна поща,

•

интереси/списък с маркетингови задачи,

•

записи за разрешения или маркетингови възражения,

•

информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър)

•

номер на полицата,

•

взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице,

•

подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.,

•

предишни претенции

•

Описание на произшествието, довело до претенцията, подробности за
телефона и IMEI номер (мобилен телефон),

•

Регистрационен номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на
лица с висока нетна стойност на активите)

•

Данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране, полицейски
доклади

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни, необходими за
предотвратяване на
измами

•

адрес,

•

история на предишни измамни претенции,

•

подробности за събитието, породило претенцията,

•

данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

Жалбоподател
Информация за
полицата
(с изключение на трети
лица с претенции)

Информация за
претенцията

напр.

информация

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

име,

•

служебен адрес,

•

служебна електронна поща,

•

служебен телефонен номер,

•

длъжност
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Вид информация

Естество на обичайно събираната информация

Маркетинг

•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

интереси/списък с маркетингови задачи,

•

записи за разрешения или маркетингови възражения,

•

информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър).

•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

телефонни номера,

•

изображения от видеонаблюдение,

•

Предпочитания за хранене (за събития),

•

информация за увреждания (предоставена доброволно)

Посетители

Обновена: ноември 2019 г.
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Раздел 14: Италия – български
Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация за
личния риск

Финансова
информация

•

име,

•

фамилия,

•

адрес,

•

телефонен номер,

•

електронна поща

•

номер на полицата,

•

взаимоотношения с притежателя на полицата,

•

подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.,

•

предишни претенции,

•

Телематични данни

•

пол,

•

дата на раждане,

•

история на претенциите,

•

регистрационен номер на превозното средство (двигател),

•

професионална история или автобиография (напр. директор или
ръководен служител),

•

общодостъпна
обида/клевета),

•

списък с активи, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (пожар, SPL на лица с висока нетна стойност
на активите),

•

Данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история и процедури, относими лични
навици (напр. пушене, консумация на алкохол) (A&H комбинирана,
групи по афинитет, живот и пътувания, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
неизтърпяни присъди (директор и ръководен служител (по
изключение), SPL на лица с висока нетна стойност на активите)

•

Данни
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(напр.

смърт,

увреждания,

за банкова сметка (когато сте платец на
застрахователната премия) или информация за кредитна
карта, използвана за фактуриране
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Вид информация
Маркетингова
информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

име,

•

електронна поща,

•

интереси/списък с маркетингови задачи,

•

записи за разрешения или маркетингови възражения,

•

информация от уебсайт (включително информация за онлайн

акаунти, IP адреси и информация, генерирана от браузър)
Жалбоподател
•

номер на полицата,

•

взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице,

•

подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.,

•

предишни претенции

•

подробности за произшествието, довело до претенция, регистрационен
номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на лица с висока
нетна стойност на активите)

•

Данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
полицейски доклади

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни за Борба с
измами

•

адрес

•

история на предишни измамни претенции,

•

подробности за събитието, породило претенцията,

•

Данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

Информация за
полицата
(с изключение на трети
лица с претенции)

Информация за
претенции

напр.

информация

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

име или наименование на дружеството,

•

служебен адрес,

•

служебна електронна поща,

•

служебен телефонен номер,

•

длъжност
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Вид информация
Маркетинг

Посетители на офиса

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

интереси/списък с маркетингови задачи,

•

записи за разрешения или маркетингови възражения,

•

информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър)

•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

телефонен номер,

•

изображения от видеонаблюдение,

•

предпочитания за хранене (за събития),

•

информация за увреждания (предоставена доброволно)

Обновена: декември 2019 г.
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Раздел 15: Латвия – български
Вид информация

Описание на информацията, която обичайно събираме

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Полица

Информация
личния риск

Финансова
информация

за

•

име,

•

фамилия,

•

тел. номер,

•

електронна поща

•

номер на полицата,

•

взаимоотношения с притежателя на полицата,

•

данни за полицата,

•

включително застрахованата сума, изключения и т.н.

•

предишни заявления,

•

Телематични данни

•

пол,

•

дата на раждане,

•

история на претенциите,

•

регистрационен номер на превозното средство (например двигател,
еднократна застраховка живот (SPL) за лица с висока нетна
стойност на активите),

•

професионална история или автобиография (например член на борда и
ръководен служител),

•

общодостъпна информация (например смърт, увреждания и уронване
на репутацията),

•

списък с активи, застрояване на имота, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (еднократна застраховка живот (SPL) за лица
с висока нетна стойност на активите),

•

Данни за здравословното състояние, например физическо и
психическо състояние, здравна история и процедури, относими лични
навици (например тютюнопушене, консумация на алкохол)
(Комбинирана застраховка за злополука и здравна застраховка,
родство, живот и пътуване, застраховка за имущество и злополука,
(SPL) застраховка за лица с висока нетна стойност на активите),

•

Данни за правонарушения, например нарушения на правилата за
движение по време на шофиране на превозно средство, сведения за
неизтърпяни присъди (за членове на борда и ръководни служители (по
изключение), еднократна застраховка живот (SPL) за лица с висока
нетна стойност на активите)

•

данни за банкова сметка (ако сте притежател на полица) или данни за
кредитна карта, използвани за фактура
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Вид информация
Маркетинг

Описание на информацията, която обичайно събираме
•

име, електронна поща,

•

интереси/маркетингов списък,

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Жалбоподател

•

номер на полицата

(с изключение на трети
лица с претенции)

•

взаимоотношения с притежателя на полицата/застрахованото лице,

•

данни за полицата, включително застрахователна сума, изключения и
т.н.

•

предишни претенции

•

подробности за събитието, породило претенцията, подробности за
телефона и IMEI номер

•

(мобилен телефон), регистрационен номер на превозното средство
(напр. двигател, SPL на лица с висока нетна стойност на активите)

•

Данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
полицейски доклади

Финансова
информация

•

данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни за борба с
измамите

•

адрес,

•

история на предишни измамни претенции,

•

подробности за събитието, породило претенцията

•

Данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

Данни за претенциите

напр.

информация

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

Маркетинг

•

име,

•

служебен адрес,

•

служебна електронна поща,

•

служебни телефонни номера,

•

длъжност

•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща, интереси/маркетингов списък,

•

регистрирани разрешения или възражения срещу маркетингови
съобщения, подробности за уебсайта (включително данни за онлайн
акаунт, IP адрес и информация, генерирана от браузъра)
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Вид информация
Посетители на офиса

Описание на информацията, която обичайно събираме
•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

тел. номер,

•

изображения от системата за видеонаблюдение,

•

предпочитания за храна (за събития),

•

данни за увреждания (посочват се на доброволна основа)

Обновена през декември 2019 г.
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Раздел 16: Литва – български
Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Потенциални и активни Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация за
личния риск

Финансова
информация

•

име,

•

фамилия,

•

адрес,

•

телефонен номер,

•

електронна поща

•

номер на полицата,

•

взаимоотношения с притежателя на полицата,

•

подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.,

•

предишни претенции,

•

телематични данни

•

пол,

•

дата на раждане,

•

история на претенциите,

•

регистрационен номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на
лица с висока нетна стойност на активите),

•

професионална история или автобиография (напр. директор или
ръководен служител),

•

общодостъпна
обида/клевета),

•

списък с активи, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (SPL на лица с висока нетна стойност на
активите),

•

Данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история и процедури, относими лични
навици (напр. пушене, консумация на алкохол) (A&H комбинирана,
групи по афинитет, живот и пътувания, застраховки на имущество
и при злополука за развлекателния бизнес, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите),

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
неизтърпяни присъди

•

(директор и ръководен служител (по изключение), SPL на лица с висока
нетна стойност на активите)

•

данни за банкова сметка (когато сте платец на застрахователната
премия) или информация за кредитна карта, използвана за фактуриране
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Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

номер на полицата, взаимоотношения със страната по
полицата/застрахования, подробности по полицата, включително
застрахователно покритие, изключения и т.н., предишни претенции

•

номер на полицата,

•

взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице,

•

подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.,

•

предишни претенции

•

подробна информация за събитието, довело до претенция, данни за
телефона и IMEI номер (мобилен телефон), регистрационен номер на
превозното средство (напр. двигател, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
неизтърпяни присъди

Финансова
информация

•

данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни за борба с
измами

•

адрес,

•

история на предишни измамни претенции,

•

подробности за събитието, породило претенцията

•

данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

Маркетинг

Жалбоподател
Информация за
полицата
(с изключение на трети
лица с претенции)

Информация за
претенции

напр.

информация

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

име,

•

фамилия,

•

служебен адрес,

•

служебна електронна поща,

•

служебен телефонен номер,

•

длъжност
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Вид информация
Маркетинг

Посетители на офиса

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

име,

•

фамилия,

•

длъжност, електронна поща,

•

интереси/списък с маркетингови задачи

•

регистрирани съгласия или възражения относно маркетинг, данни за
уебсайт (включително данни за интернет акаунт, IP адрес и
генерирана от браузъра информация)

•

име,

•

фамилия,

•

длъжност, електронна поща,

•

телефонен номер,

•

изображение от видеонаблюдение, предпочитания за хранене (за
събития),

•

информация за увреждания (предоставена доброволно)

Обновена: декември 2019 г.
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Раздел 17: Нидерландия – български
Вид информация

Подробности, които обикновено се събират/могат да бъдат обработени
за вас

Кандидати и Застраховани лица
•

Име, адрес, телефонен номер, електронна поща

•

Номер на полицата, връзка с притежателя на полицата,
подробности за полицата, включително застрахователната сума,
изключения и т.н., предишни претенции,

•

Телематични данни

•

Пол, дата на раждане, история на претенциите,

•

Регистрационен номер на превозно средство (напр. мотоциклет,
SPL (специални лични линии) на лица с много голямо състояние)

•

Професионален опит или автобиография (напр. директор),

•

Общодостъпна информация (напр. смърт, увреждане и загуба на
репутация),

•

Kратка информация за активите, структурата на собствеността,
състояние, противопожарната защита и стойността (SPL на лица с
много голямо състояние),

•

Данни за здравословното състояние – напр. физически или
психически заболявания, медицинска история и лечение, относими
лични навици (напр. пушене, консумация на алкохол) (A&H
комбинирана, групи по афинитет, живот и пътувания,
застраховки на имущество и при злополука за развлекателния
бизнес, SPL на лица с много голямо състояние)

•

Съдебно минало – напр. пътни нарушения, неизтекли присъди
(шофьор (изключителен), SPL на лица с много голямо състояние)

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка (ако плащате премията на полицата) или
данни за вашата кредитна карта, използвана за фактуриране

Маркетинг

•

Име, електронна поща, интереси/списък с маркетингови задачи,
файл със съгласия или възражения срещу маркетинг, данни от
уебсайта (включително данни за онлайн акаунт, IP адрес и
генерирана от браузъра информация)

•

Номер
на
полицата,
връзка
с
притежателя
на
полицата/застрахования, подробности за полицата, включително
застрахователната сума, изключения и т.н., предишни претенции

Данни за контакт
Информация
полицата

за

информация за личния
риск

Жалбоподател
Информация за
полицата
(с изключение на трети
страни, подаващи
претенция)
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Вид информация

Подробности, които обикновено се събират/могат да бъдат обработени
за вас
•

Подробности за събитието, породило претенцията, подробности за
мобилното устройство и IMEI номер (мобилен телефон),
регистрационен номер на превозно средство (напр. мотоциклет,
SPL на лица с много голямо състояние)

•

Данни за здравословното състояние – напр. информация за
наранявания, медицински заключения

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения на пътя, съдебни
протоколи

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка, използвана за плащания

данни за борба с
измами

•

Адрес, история на измамни искове, подробности за инцидент, който
поражда претенция

•

Съдебно минало – напр. неизтърпяни присъди

Информация за
претенции

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

Име, служебен адрес, служебна електронна поща, служебен
телефон(и), длъжност

Маркетинг

•

Име, длъжност, електронна поща, интереси/списък с маркетингови
задачи, файл със съгласия или възражения срещу маркетинг, данни
от уебсайта (включително данни за онлайн акаунт, IP адрес и
генерирана от браузъра информация)

Посетители при
ръководен служител

•

Име, длъжност, електронна поща, телефонен номер, запис от
охранителна камера, хранителни предпочитания (за събития)

•

Информация за увреждания (предоставена доброволно)

Последно обновяване: ноември 2019 г.
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Раздел 18: Норвегия – български
Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация за
личния риск

Финансова
информация

•

Име

•

Адрес

•

Телефонен номер

•

Електронна поща

•

Номер на полицата

•

Взаимоотношения с притежателя на полицата

•

Подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.

•

Предишни претенции

•

Телематични данни

•

Пол

•

Дата на раждане

•

История на претенциите

•

Регистрационен номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на
лица с висока нетна стойност на активите)

•

Професионална история или автобиография (напр. директор или
ръководен служител)

•

Общодостъпна
обида/клевета)

•

Списък с активи, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (SPL на лица с висока нетна стойност на
активите)

•

Данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история и процедури, относими лични навици
(напр. пушене, консумация на алкохол) (A&H комбинирана, групи по
афинитет, живот и пътувания, застраховки на имущество и при
злополука за развлекателния бизнес, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
неизтърпяни
присъди
(директор
и
ръководен
служител
(изключително), SPL на лица с висока нетна стойност на активите)

•

Данни за банкова сметка (когато сте платец на застрахователната
премия) или информация за кредитна карта, използвана за фактуриране
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Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

Име, електронна поща, интереси/списък с маркетингови задачи, записи
за разрешения или маркетингови възражения, информация от уебсайт
(включително информация за онлайн акаунти, IP адреси и
информация, генерирана от браузър)

•

Номер на полицата

•

Взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице

•

Подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.

•

Предишни претенции

•

Подробна информация за събитието, довело до претенция, данни за
телефона и IMEI номер (мобилен телефон), регистрационен номер на
превозното средство (напр. двигател, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
полицейски доклади

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни за Борба с
измами

•

Адрес

•

История на предишни измамни претенции

•

Подробности за събитието, породило претенцията

•

Данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

Маркетингова
информация

Жалбоподател
Информация за
полицата
(с изключение на трети
лица с претенции)

Информация за
претенции

напр.

информация

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

Име

•

Служебен адрес

•

Служебна електронна поща

•

Служебен телефонен номер

•

Длъжност
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Вид информация
Маркетинг

Посетители на офиса

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

Име

•

Длъжност

•

Електронна поща

•

Интереси/списък с маркетингови задачи

•

Записи за разрешения или маркетингови възражения

•

Информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър)

•

Име

•

Длъжност

•

Електронна поща

•

Телефонен номер

•

Изображения от видеонаблюдение

•

Предпочитания за хранене (за събития)

•

Информация за увреждания (предоставена доброволно)

Обновена: ноември 2019 г.
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Раздел 19: Полша – български
Вид информация

Подробности за стандартната информация, която събираме

Потенциални застраховани страни и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация за
личния риск

Финансова
информация

•

име и фамилия,

•

адрес,

•

телефонен номер,

•

електронна поща

•

номер на полицата,

•

взаимоотношения с притежателя на полицата,

•

подробна информация за полицата, включително застрахователната
сума, изключения и т.н.

•

история на претенциите,

•

Телематични данни

•

пол,

•

дата на раждане,

•

история на претенциите,

•

регистрационен номер на превозното средство (напр. застраховка на
превозно средство, еднократна застраховка живот на лица с висока
нетна стойност на активите),

•

професионален опит или автобиография (напр. застраховка за членове
на борд и директори),

•

публична информация (напр. смърт, увреждания, уронване на
репутацията)

•

списък с активите, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (еднократна застраховка живот на лица с
висока нетна стойност на активите),

•

Здравна информация — напр. физическо и психическо състояние,
медицинска история и проведени лечения, описание на основни лоши
навици (напр. пушене, консумация на алкохол) (A&H комбинирана,
групи по афинитет, живот и пътувания, застраховки на имущество
и при злополука за развлекателния бизнес, еднократна застраховка
живот на лица с висока нетна стойност на активите),

•

Данни за правонарушения – напр. пътни нарушения, неизтърпяни
присъди (застраховка за директори и членове на бордове (при
извънредни обстоятелства), еднократна застраховка живот – лица с
висока нетна стойност на активите)

•

информация за банкова сметка (ако вие плащате застрахователните
вноски) или данни за кредитна карта, използвана за плащания

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1

52

Вид информация
Маркетинг

Подробности за стандартната информация, която събираме
•

име и фамилия,

•

електронна поща,

•

добавки за интереси/списък за съобщения,

•

списък за съгласия и възражения относно маркетинг,

•

уебсайт (включително информация за онлайн акаунти, IP адреси и
информация, генерирана от браузър)

Лице, предявило претенция
•

номер на полицата,

•

взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице,

•

подробна информация за полицата, включително застрахователната
сума, изключения и т.н.

•

история на претенциите

•

подробности за претенцията,

•

събитие,

•

информация за мобилен телефон и IMEI номер (застраховка на
мобилен телефон),

•

регистрационен номер на превозното средство (напр. застраховка на
превозно средство, еднократна застраховка живот на лица с висока
нетна стойност на активите),

•

Здравна информация – напр. информация за наранявания, медицински
заключения

•

Данни за правонарушения – напр. пътни нарушения, полицейски
доклади

Финансова
информация

•

данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни за борба с
финансовите измами

•

адрес,

•

история на застрахователни измами,

•

подробности за събитието, свързано с претенцията,

•

данни за правонарушения – напр. неизтърпяни присъди

Информация за
полицата
(с изключения на трети
страни,
предявили
претенции)

Информация за
претенции

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

име и фамилия,

•

служебен адрес,

•

служебен телефонен номер,

•

длъжност
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Вид информация
Маркетинг

Посетители на офиса

Подробности за стандартната информация, която събираме
•

име и фамилия,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

добавки за интереси/списък за съобщения,

•

списък за съгласия и възражения относно маркетинг,

•

уебсайт (включително информация за онлайн акаунти, IP адреси и
информация, генерирана от браузър)

•

име и фамилия,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

телефонен номер,

•

кадри от видеонаблюдение от посещението на посетителя,

•

предпочитания за храна (за партита и събития),

•

информация за увреждания (предоставена доброволно),

Обновена: [ ] ноември 2019 г.
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Раздел 20: Португалия – български
Вид информация

Детайли за информацията, която Чъбб обикновено събира

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация за
личния риск

Финансова
информация

•

име,

•

адрес,

•

телефонен номер,

•

електронна поща

•

номер на полицата,

•

взаимоотношения с притежателя на полицата,

•

подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.,

•

предишни претенции,

•

телематични данни

•

пол,

•

дата на раждане,

•

история на претенциите,

•

регистрационен номер на превозното средство (напр. полици за
автомобилно застраховане, индивидуални еднократни полици за
застраховка живот за лица, с висока нетна стойност на активите),

•

професионална история или автобиография (напр. застрахователни
полици за директори и ръководни служители),

•

общодостъпна информация (напр. застрахователни полици при
смърт, увреждания и обида/клевета),

•

списък с активи, строителство, състояние на актива, сигурност,
пожарна безопасност и стойност (еднократна застраховка живот на
лица с висока нетна стойност на активите)

•

данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история и процедури, относими лични
навици (напр. пушене, консумация на алкохол) (здравни и лични
застраховки за злополуки, застраховки за групи по афинитет,
застраховки живот и застраховки при пътуване, застраховки,
свързани с активи и инциденти в развлекателния бизнес, индивидуална
еднократна застраховка живот на лица с висока нетна стойност на
активите)

•

Данни за правонарушения – напр. пътни нарушения, неизтърпяни
присъди (застрахователни полици на директори и ръководни
служители (по изключение), индивидуална еднократна застраховка
живот на лица с висока нетна стойност на активите)

•

данни за банкова сметка (когато сте платец на застрахователната
премия) или информация за кредитна карта, използвана за плащане
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Вид информация
Маркетингова
информация

Детайли за информацията, която Чъбб обикновено събира
•

име,

•

електронна поща,

•

интереси/списък с маркетингови задачи,

•

записи за разрешения или маркетингови възражения,

•

информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър)

Лица, предявили претенции
Информация за
Полицата
(с изключение на трети
лица, предявили
претенции)

Информация за
претенции

Финансова
информация
Предотвратяване и
борба с измамите

•

номер на полицата,

•

взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице,

•

подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.,

•

предишни претенции

•

подробности за събитието, породило претенцията,

•

подробности за мобилния телефон и IMEI номера (застраховки на
мобилен телефон),

•

регистрационен номер на превозното средство (напр. полици за
автомобилно застраховане, индивидуални еднократни полици за
застраховка живот за лица с висока нетна стойност на активите)

•

данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

данни за правонарушения – напр. пътни нарушения, полицейски
доклади

•

данни за банкова сметка, използвана за плащания

•

адрес, история на предишни измамни претенции,

•

подробности за събитието, породило претенцията

•

данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

напр.

информация

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

име,

•

служебен адрес,

•

служебен електронна поща,

•

служебен телефонен номер,

•

длъжност
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Вид информация
Маркетинг

Посетители на офиса

Детайли за информацията, която Чъбб обикновено събира
•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща, интереси/списък с маркетингови задачи,

•

записи за разрешения или маркетингови възражения,

•

информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър)

•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща; телефонен номер,

•

изображения от видеонаблюдение,

•

хранителни предпочитания (за събития), данни за увреждания
(предоставени доброволно)

Обновена: ноември 2019 г.
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Раздел 21: Румъния – български
Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация за
личния риск

Финансова
информация

•

име,

•

адрес,

•

телефонен номер,

•

електронна поща

•

номер на полицата,

•

взаимоотношения с притежателя на полицата,

•

подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.,

•

предишни претенции,

•

телематични данни

•

пол,

•

дата на раждане,

•

история на претенциите,

•

регистрационен номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на
лица с висока нетна стойност на активите),

•

професионална история или автобиография (напр. директор или
ръководен служител),

•

общодостъпна
обида/клевета),

•

списък с активите, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (SPL на лица с висока нетна стойност на
активите),

•

данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история и процедури, относими лични
навици (напр. пушене, консумация на алкохол) (A&H комбинирана,
групи по афинитет, живот и пътувания, застраховки на имущество
и при злополука за развлекателния бизнес, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
неизтърпяни присъди (директор и ръководен служител (по
изключение), SPL на лица с висока нетна стойност на активите)

•

Данни за банкова сметка (когато сте платец на застрахователната
премия) или информация за кредитна карта, използвана за фактуриране
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Вид информация
Маркетингова
информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

име,

•

електронна поща,

•

интереси/списък с маркетингови задачи,

•

записи за разрешения или маркетингови възражения,

•

информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър)

•

номер на полицата,

•

взаимоотношения с притежателя на полицата/застрахованото лице,

•

детайли по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.,

•

предишни претенции

•

подробна информация за събитието, довело до претенция, данни за
телефона и IMEI номер (мобилен телефон), регистрационен номер на
превозното средство (напр. двигател, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
полицейски доклади

•

данни за банкова сметка, използвана за плащания

•

адрес,

•

история на предишни измамни претенции,

•

подробности за събитието, породило претенцията

•

данни за правонарушения – напр. неизтърпяни присъди

Жалбоподател
Информация за
Полицата
(с изключение на трети
лица, предявили
претенции)

Информация за
претенции

Финансова
информация
Предотвратяване и
борба с измамите

напр.

информация

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

име,

•

служебен адрес,

•

служебна електронна поща,

•

служебен телефонен номер,

•

длъжност
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Вид информация
Маркетинг

Посетители на офиса

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

интереси/списък с маркетингови задачи,

•

записи за разрешения или маркетингови възражения,

•

информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър)

•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

телефонен номер,

•

изображения от видеонаблюдение,

•

предпочитания за хранене (за събития),

•

информация за увреждания (предоставена доброволно)

Обновена през декември 2019 г.
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Раздел 22: Словакия – български
Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Бъдещи застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация за
личния риск

Финансова
информация

•

Име

•

Адрес

•

телефонен номер

•

електронна поща

•

номер на полицата,

•

взаимоотношения с притежателя на полицата, подробности по
полицата, включително застрахователно покритие, изключения и т.н.,

•

предишни претенции,

•

Телематични данни

•

пол,

•

дата на раждане,

•

история на претенциите,

•

регистрационен номер на превозното средство (напр. автомобилна
застраховка, SPL на лица с висока нетна стойност на активите),

•

професионална история или автобиография (напр. застраховка
отговорност на директор и представляващи лица),

•

общодостъпна
увреждания),

•

списък с активи, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (застраховка SPL на лица с висока нетна
стойност на активите),

•

Чувствителни данни

•

Данни за здравословното състояние – напр. физическо или умствено
състояние, медицинска история и процедури, относими лични навици
(напр. пушене, консумация на алкохол)

•

(комбинирана застраховка за злополука и здраве, застраховка за
професионална отговорност, застраховка живот и пътуване,
застраховка за имущество и отговорност, застраховка SPL на лица с
висока нетна стойност на активите)

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
неизтърпяни присъди (застраховка за директор (по изключение)),

•

застраховка SPL на лица с висока нетна стойност на активите

•

данни за банкова сметка за плащане на застрахователната вноска
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Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Маркетинг

•

адрес,

•

история на предишни измамни претенции,

•

подробности за събитието, породило претенцията

•

Данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

Бъдещи застраховани лица и Застраховани лица
•

име,

•

служебен адрес,

•

служебна електронна поща,

•

служебен телефонен номер,

•

длъжност

•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

задачи по интереси/маркетингов списък,

•

записи за разрешения или маркетингови възражения, информация от
уебсайт (включително информация за онлайн акаунти, IP адреси и
информация, генерирана от браузър)

Финансова
информация

•

данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни за борба с
измами

•

адрес, история на измамни претенции, подробности за инцидента,
породил претенцията

•

Данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

Информация за
полицата
(с изключение на трети
лица с претенции)

Информация
претенции

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

име,

•

служебен адрес,

•

служебна електронна поща,

•

служебен телефонен номер,

•

длъжност
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Вид информация
Маркетинг

Посетител

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща,

•

задачи по интереси/маркетингов списък,

•

записи за разрешения или маркетингови възражения, информация от
уебсайт (включително информация за онлайн акаунти, IP адреси и
информация, генерирана от браузър)

•

име,

•

длъжност,

•

електронна поща; телефонен номер,

•

изображения от видеонаблюдение,

•

предпочитания за хранене (за събития),

•

информация за увреждания (предоставена доброволно)

Обновена: декември 2019 г.
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Раздел 23: Словения – български
Видове данни

Подробности за данните, които обикновено събираме

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
•

Име,

•

Адрес,

•

Тел. номер,

•

Електронна поща.

•

Номер на застрахователната полица,

•

Взаимоотношения с притежателя на полицата,

•

Подробности за полицата, включително застрахователна сума,
изключения и т.н.,

•

Предишни претенции,

•

Телематични данни.

•

Пол, дата на раждане, история на претенциите,

•

Регистрационен номер на превозното средство,

•

Професионална история или автобиография (напр. директор или
ръководен служител),

•

Общодостъпна информация (напр. смърт и увреждания),

•

Списък с имоти, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност,

•

Здравна информация – напр. физическо и психическо състояние,
предишно медицинско и физическо състояние на лицето и процедури,
съответните лични навици (напр. пушене и консумация на алкохол),

•

Данни за правонарушения – напр. пътни нарушения, неизтърпяни
наказания лишаване от свобода (директор и ръководни служители (по
изключение)).

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка (ако вие заплащате премията) или данни за
кредитната карта, използвана за плащания.

Маркетинг

•

Име,

•

Електронна поща,

•

Пазарни интереси,

•

Регистриране за разрешения за маркетинг или маркетингови
възражения,

•

Информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър).

Данни за контакт

Подробности за
застрахователната
полица

Информация за
личния риск
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Видове данни

Подробности за данните, които обикновено събираме

Лица, предявили претенции
•

номер на застрахователната полица,

•

взаимоотношения с притежателя на полицата/застрахованото лице,

•

подробности за полицата, включително застрахователна сума,
изключения и т.н.,

•

предишни претенции.

•

подробности за фактическата ситуация, на която се основава
претенцията, подробности за предаването на устройството и IMEI
номер (мобилен телефон), регистрационен номер на превозното
средство,

•

Медицинска информация – напр. подробности за нараняването,
медицинско заключение,

•

Данни за правонарушения – напр. пътни нарушения, полицейски
доклади.

Финансова
информация

•

Данни за банковата сметка, използвана за плащания.

Данни, необходими за
предотвратяване
на
измами

•

Адрес,

•

История на предишни измамни претенции,

•

Подробности за фактите, на които се основава претенцията,

•

Информация за престъпления – напр. неизтърпяни присъди лишаване
от свобода.

Подробности за
застрахователната
полица (с изключение
на трети лица,
предявили претенции)

Информация за
претенцията

•

Бизнес партньори и Посетители

Данни за контакт

Маркетинг

•

Име,

•

Служебен адрес,

•

Служебна електронна поща,

•

Служебен телефонен номер,

•

Длъжност.

•

Име,

•

Длъжност,

•

Електронна поща,

•

Пазарни интереси,

•

Регистриране за разрешения за маркетинг или маркетингови
възражения,

•

Информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър).
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Видове данни
Посетители на офиса

Подробности за данните, които обикновено събираме
•

Име,

•

Длъжност,

•

Електронна поща,

•

Тел. номер,

•

Изображения от видеонаблюдение,

•

Хранителни предпочитания (за събития),

•

Информация за увреждания (получава се на доброволни начала).

Обновена: декември 2019 г.
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Раздел 24: Испания – български
Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
•

Име

•

Адрес

•

Телефонен номер

•

Електронна поща

•

Номер на полицата

•

Взаимоотношения с притежателя на полицата

•

Подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.

•

Предишни претенции

•

Телематични данни

•

Пол

•

Дата на раждане

•

История на претенциите

•

Регистрационен номер на превозното средство (напр. двигател)

•

Професионална история или автобиография (напр. директор или
ръководен служител)

•

Общодостъпна
обида/клевета)

•

Списък с активи, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност

•

Данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история и процедури, относими лични
навици (напр. пушене, консумация на алкохол) (A&H комбинирана,
групи по афинитет, живот и пътувания, застраховки на имущество
и при злополука за развлекателния бизнес, SPL)

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
неизтърпяни присъди (директор и ръководен служител (по
изключение), SPL

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка (когато сте платец на застрахователната
премия) или информация за кредитна карта, използвана за фактуриране

Маркетингова
информация

•

Име, електронна поща, интереси/списък с маркетингови задачи, записи
за разрешения или маркетингови възражения, информация от уебсайт
(включително информация за онлайн акаунти, IP адреси и
информация, генерирана от браузър)

Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация за
личния риск
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Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Жалбоподател
•

Номер на полицата

•

Взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице

•

Подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.

•

Предишни претенции

•

Подробна информация за събитието, довело до претенция, данни за
телефона и IMEI номер (мобилен телефон), регистрационен номер на
превозното средство (напр. двигател, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
полицейски доклади

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни за Борба с
измами

•

Адрес

•

История на предишни измамни претенции

•

Подробности за събитието, породило претенцията

•

Данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

Информация за
полицата
(с изключение на трети
лица с претенции)

Информация за
претенции

напр.

информация

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

Маркетинг

•

Име

•

Служебен адрес

•

Служебна електронна поща

•

Служебен телефонен номер

•

Длъжност

•

Име

•

Длъжност

•

Електронна поща

•

Интереси/списък с маркетингови задачи

•

Записи за разрешения или маркетингови възражения

•

Информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър)
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Вид информация
Посетители на офиса

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

Име

•

Длъжност

•

Електронна поща

•

Телефонен номер

•

Изображение от видеонаблюдение

•

Предпочитания за хранене (за събития)

•

Информация за увреждания (предоставена доброволно)

Обновена: [*****]
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Раздел 25: Швеция – български
Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме

Потенциални застраховани лица и Застраховани лица
Данни за контакт

Информация за
полицата

Информация за
личния риск

Финансова
информация

•

Име

•

Адрес

•

Телефонен номер

•

Електронна поща

•

Номер на полицата

•

Взаимоотношения с притежателя на полицата

•

Подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.

•

Предишни претенции

•

Телематични данни

•

Пол

•

Дата на раждане

•

История на претенциите

•

Регистрационен номер на превозното средство (напр. двигател, SPL на
лица с висока нетна стойност на активите)

•

Професионална история или автобиография (напр. директор или
ръководен служител)

•

Общодостъпна
обида/клевета)

•

Списък с активи, строителство, състояние, сигурност, пожарна
безопасност и стойност (SPL на лица с висока нетна стойност на
активите)

•

Данни за здравословното състояние – напр. физически или психически
заболявания, медицинска история и процедури, относими лични навици
(напр. пушене, консумация на алкохол) (A&H комбинирана, групи по
афинитет, живот и пътувания, застраховки на имущество и при
злополука за развлекателния бизнес, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
неизтърпяни
присъди
(директор
и
ръководен
служител
(изключително), SPL на лица с висока нетна стойност на активите)

•

Данни за банкова сметка (когато сте платец на застрахователната
премия) или информация за кредитна карта, използвана за фактуриране
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Вид информация

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

Име, електронна поща, интереси/списък с маркетингови задачи, записи
за разрешения или маркетингови възражения, информация от уебсайт
(включително информация за онлайн акаунти, IP адреси и
информация, генерирана от браузър)

•

Номер на полицата

•

Взаимоотношения със страната по полицата/застрахованото лице

•

Подробности по полицата, включително застрахователно покритие,
изключения и т.н.

•

Предишни претенции

•

Подробна информация за събитието, довело до претенция, данни за
телефона и IMEI номер (мобилен телефон), регистрационен номер на
превозното средство (напр. двигател, SPL на лица с висока нетна
стойност на активите)

•

Данни за здравословното състояние –
наранявания, медицинско заключение

•

Данни за правонарушения – напр. нарушения при шофиране,
полицейски доклади

Финансова
информация

•

Данни за банкова сметка, използвана за плащания

Данни за Борба с
измами

•

Адрес

•

История на предишни измамни претенции

•

Подробности за събитието, породило претенцията

•

Данни за правонарушения – напр. за неизтърпяни присъди

Маркетингова
информация

Жалбоподател
Информация за
полицата
(с изключение на трети
лица с претенции)

Информация за
претенции

напр.

информация

за

Бизнес партньори и Посетители
Данни за контакт

•

Име

•

Служебен адрес

•

Служебна електронна поща

•

Служебен телефонен номер

•

Длъжност
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Вид информация
Маркетинг

Посетители на офиса

Детайли за информацията, която обикновено събираме
•

Име

•

Длъжност

•

Електронна поща

•

Интереси/списък с маркетингови задачи

•

Записи за разрешения или маркетингови възражения

•

Информация от уебсайт (включително информация за онлайн акаунти,
IP адреси и информация, генерирана от браузър)

•

Име

•

Длъжност

•

Електронна поща

•

Телефонен номер

•

Изображения от видеонаблюдение

•

Предпочитания за хранене (за събития)

•

Информация за увреждания (предоставена доброволно)

Обновена: ноември 2019 г.
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