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1. osa:  Austria – eesti keeles 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Kirje loomine 

meie süsteemis 
• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete 

kirjete 

olemasolu 

kindlustatud 

isikute kohta) 

Teenusepakkujad  

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusandme

d 

• Õigustatud huvi 

(tagada 

kindlustatud 

isikute vastavus 

meie lubatavale 

riskiprofiilile 

ning aidata 

vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Kohalike 

õigusaktidega 

kehtestatud 

eesmärgid 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased andmebaasid 

Kindlustusavald

use 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu 

sõlmimisega 

seotud 

toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata 

eeldatav 

riskiprofiil ning 

võimaliku 

kindlustuskaitse 

tase, hind ja liik) 

• Välistuste 

regulatsioon 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad  

• Teised 

kindlustusandjad/edasikindlus

tajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pikenduste 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(määrata 

kindlaks, kas 

kindlustuskaitset 

pikendada, ja 

kui, siis mis 

tingimustel) 

• Välistuste 

regulatsioon 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenindus 

ja klienditugi 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

Lepingu täitmine • Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmakse

te vastuvõtt 
• Kontaktandme

d 

• Finantsteave 

Lepingu täitmine Pangad 

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(anda 

kindlustatud 

isikutele teavet 

huvipakkuvate 

kindlustustoodet

e või -teenuste 

kohta) 

• Nõusolek 

Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandme

d  

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

Õigusaktidest 

tulenev kohustus 
• Reguleerivad asutused (nt 

FCA, PRA, ICO) 

• Õiguskaitseorganid   

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 

Nõude esitaja 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõudest 

teatamine 
• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude 

esitajaks on 

kolmas isik) 

(pidada täpset 

nõuete ja nõuete 

esitajate 

registrit) 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nõude 

hindamine 
• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(hinnata nõude 

asjaolusid) 

• Välistuste 

regulatsioon 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(otsida, 

tuvastada ja 

tõkestada 

pettusi) 

• Välistuste 

regulatsioon 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastased andmebaasid 

• Õiguskaitseorganid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude 

lahendamine 

Finantsteave • Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude 

esitajaks on 

kolmas isik) 

(lahendada 

kolmandate 

isikute 

põhjendatud 

nõudeid) 

• Pangad 

• Õigusnõustajad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed  

• Finantsteave 

Õigusaktidest 

tulenev kohustus 
• Reguleerivad asutused (nt 

FCA, PRA, ICO) 

• Õiguskaitseorganid  

• Kohtud  

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 

Äripartnerid ja külastajad, kontserni veebisaitide kasutajad 

Suhete 

haldamine 

Kontaktandmed • Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- 

ja 

partnerlussuhete 

haldamiseks) 

• Nõusolek 

Teenusepakkujad 

Lepingute 

haldamine 

Kontaktandmed Lepingu täitmine  

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(teavitada 

äripartnereid 

nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, 

teenustest või 

toodetest) 

• Nõusolek 

Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes; 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

Veebisaidi 

kasutajad ja 

külastajad 

• Õigustatud huvi 

(korraldada 

äripartneritele 

huvi pakkuda 

võivaid üritusi) 

• Nõusolek 

Teenusepakkujad 

Kõik isikud 

Raamatupidamis

e üleandmine 

Kõik isikud 

(raamatupidamises 

nõutav) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegev

use üleandmine 

vastavalt 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Chubb’i ettevõtte 

müük või 

restruktureerimi

ne 

Kõik isikud • Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegev

use üleandmine 

vastavalt 

õigusaktidele) 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandme

d 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõnede käigus 

avaldatud 

muud andmed 

• Õigusaktidest 

tulenev erandlik 

kohustus 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused (nt 

FCA, PRA, ICO) 

• Kohtud 

• Õiguskaitseorganid 
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2. osa:  Belgia – eesti keeles 

Tegevus Andmete liik  Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Faili loomine meie 

süsteemis 
• Kontaktandm

ed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete 

kirjete olemasolu 

kõigi kindlustatud 

isikute kohta) 

• Teenusepakkujad 

Tausta ja 

karistusandmete 

kontroll, 

pettusevastane 

kontroll, 

krediidikõlblikkuse 

kontroll 

• Kontaktandm

ed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Sealhulgas 

karistusandme

d 

• Nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada 

kindlustatud 

isikute vastavus 

meie lubatavale 

riskiprofiilile ning 

aidata vältida 

pettusi ja muid 

kuritegusid) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Erandid vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased 

andmebaasid 

Kindlustusavaldus

e ja riskide 

hindamine ning 

lepingute 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Sealhulgas 

terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Toimingud seoses 

lepingu 

sõlmimisega 

• Õigustatud huvi 

(määrata eeldatav 

riskiprofiil ning 

sobiv 

kindlustuskaitse 

tase, hind ja liik) 

• Nõusolek 

• Kohaliku õiguse 

kohased erandid  

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikind

lustajad 
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Tegevus Andmete liik  Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada 

Sõlmimise/pikenda

mise korraldamine 
• Kontaktandm

ed 

• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandme

d  

• Karistusandm

ed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(otsustada, kas 

kindlustuskaitset 

pikendada ja mis 

tingimustel) 

• Nõusolek 

• Erandid vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandatest isikutest 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenindus ja 

klienditugi 
• Kontaktandm

ed 

• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Nõusolek 

• Klienditoe osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmaksete 

vastuvõtt 
• Kontaktandm

ed 

• Finantsteave 

• Lepingu täitmine • Pangad 

Turundus • Kontaktandm

ed 

• Turundus  

• Õigustatud huvi 

(anda kindlustatud 

isikutele teavet 

neile huvi pakkuda 

võivate 

kindlustustoodete 

või -teenuste 

kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate 

kohustuste täitmine 

• Kontaktandm

ed 

• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, FSMA, DPA) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Muud isikud 

• Kindlustusandjad, 

kohtumääruse alusel 
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Tegevus Andmete liik  Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada 

Nõude esitaja 

Nõude 

vastuvõtmine 
• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude esitab 

kolmas isik) 

(pidada täpset 

nõuete ja nõuete 

esitajate registrit) 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Klienditoe osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nõude hindamine • Nõude 

andmed 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu täitmine  

• Õigustatud huvi 

(teha kindlaks 

nõude asjaolud)  

• Nõusolek 

• Erandid vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine  

• Kolmandatest isikutest 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Advokaadid 

• Eksperdid 

Pettusevastane 

kontroll 
• Nõuete 

andmed 

• Pettusevastase

d andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kontroll võimalike 

pettuste 

tuvastamiseks ja 

vältimiseks) 

• Nõusolek 

• Erandid vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine ja 

kaitsmine 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel)  

• Pettusevastased 

andmebaasid 

• Õiguskaitseasutused 
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Tegevus Andmete liik  Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada 

Nõude käsitlemine  • Finantsteave • Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude 

esitajaks on 

kolmas isik) 

(menetleda 

kolmandate isikute 

põhjendatud 

nõudeid) 

• Pangad 

• Advokaadid 

Õigusaktidest 

tulenevate 

kohustuste täitmine 

• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Nõuete 

andmed 

• Pettusevastase

d andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, FSMA, DPA) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjas 

(kohtu korraldusel) 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete haldamine  • Kontaktandm

ed 

• Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- ja 

partnerlussuhete 

haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Lepingute 

haldamine 
• Kontaktandm

ed 

• Lepingu täitmine  

Turundus • Kontaktandm

ed 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(juhul kui kehtib 

erand nõusoleku 

saamise 

kohustusest (RD, 4. 

aprill 2003)) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Andmete liik  Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada 

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate 

vastuvõtt 

esindustes; 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

Teenuseosutajad 

• Esinduse 

külastaja 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(korraldada 

äripartneritele 

huvi pakkuda 

võivaid üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Kõik isikud 

Ettevõtte 

raamatupidamise 

üleandmine 

• Kõik 

(raamatupida

mises nõutav) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtte tegevust 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(Übertragungsverf

ah ren der 

Versicherung nach 

geltendem Recht) 

• Nõusolek  

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Chubb’i ettevõtte 

müük või 

restruktureerimine 

• Kõik isikud  • Õigustatud huvi 

(ettevõtte tegevust 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(Übertragungsverf

ahren der 

Versicherung nach 

geltendem Recht) 

• Nõusolek  

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 12 

Tegevus Andmete liik  Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandm

ed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõne käigus 

avaldatud 

muu teave 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Õigustatud huvi 

(koolitada 

töötajaid, 

tõendada 

kindlustuslepingu 

sõlmimise või 

nõude esitamise 

tahet, aidata 

lahendada 

pretensioone, 

parandada 

klienditeenindust 

või tuvastada 

pettusi) 

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

 

Uuendatud: november 2019 
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3. osa:  Bulgaaria – eesti keeles 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

töötlemise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Kirje loomine 

meie süsteemis 
• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete 

kirjete 

olemasolu kõigi 

kindlustatud 

isikute kohta) 

• Teenusepakkujad 

 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste kontroll, 

krediidivõime 

kontroll  

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusandme

d 

• Nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada 

kindlustatud 

isikute vastavus 

meie lubatavale 

riskiprofiilile 

ning aidata 

võidelda 

kuritegevuse ja 

pettustega) 

• Õigusaktidest 

tulenevad 

kohustused 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased andmebaasid 

Kindlustusavald

use 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine  

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d  

• Lepingu 

sõlmimisega 

seotud 

toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata 

eeldatav 

riskiprofiil ning 

vajadusel sobiv 

kindlustuskaitse 

tase, hind ja liik) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

siseriiklikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikindlus

tajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

töötlemise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pikenduste 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d  

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(otsustada, kas 

pikendada 

kindlustust 

uueks perioodiks 

ja mis 

tingimustel) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

siseriiklikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust menetlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenindus 

ja klienditugi 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmakse

te vastuvõtt 
• Kontaktandme

d 

• Finantsteave 

Lepingu täitmine Pangad 

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

Õigustatud huvi 

(anda kindlustatud 

isikutele teavet neile 

huvi pakkuda 

võivate 

kindlustustoodete 

või -teenuste kohta) 

Nõusolek 

Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

Õigusaktidest 

tulenevad 

kohustused 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CPDP, FSC) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtudokumendi alusel) 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

töötlemise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude esitaja 

Nõude 

vastuvõtmine 
• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude esitab 

kolmas isik) 

(pidada täpset 

laekunud nõuete 

ja nende 

esitajate 

registrit) 

• Kolmandast isikust menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nõude 

hindamine 
• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d  

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(hinnata 

nõudega seotud 

asjaolusid) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

siseriiklikule 

õigusele 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Kolmandast isikust menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

töötlemise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(jälgida, 

tuvastada ja 

tõkestada 

pettusi) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

siseriiklikule 

õigusele 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastane andmebaas 

• Õiguskaitseorganid 

Nõude 

lahendamine 

Finantsteave • Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude 

esitajaks on 

kolmas isik) 

(lahendada 

nõudeid 

kolmandate 

isikute kasuks) 

• Pangad 

• Õigusnõustajad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõudega 

seotud andmed 

• Pettusevastased 

andmed 

• Finantsteave 

Õigusaktidest 

tulenevad 

kohustused 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIC, CPDP, FSC) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine  

Kontaktandmed Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- ja 

partnerlussuhete 

haldamiseks) 

Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

töötlemise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Kontaktide 

haldamine 

Kontaktandmed Nõusolek  

Turundus • Kontaktandme

d  

• Turundus 

Lepingu täitmine Teenusepakkujad 

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes; 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

Veebisaidi või 

esinduse külastaja 

Õigustatud huvi 

(teavitada 

äripartnereid neid 

huvitada võivatest 

üritustest, teenustest 

või toodetest) 

Teenusepakkujad 

Üldkohaldatav 

Raamatupidamis

e üleandmine 

Kõik isikud 

(vastavalt 

dokumentatsioonig

a seotud 

vajadustele) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegev

use üleandmine 

kooskõlas 

kohaldatavate 

õigusaktidega) 

Nõusolek 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Chubb’i ettevõtte 

müük või 

restruktureerimin

e 

Kõik isikud • Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegev

use üleandmine 

kooskõlas 

kohaldatavate 

õigusaktidega) 

Nõusolek 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

töötlemise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandme

d 

• Kahjudega 

seotud andmed 

• Kõne jooksul 

avaldatud muu 

teave 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Nõusolek (juhul 

kui telefonikõne 

eesmärk oli 

müüa 

kindlustust/sõlm

ida tarbijaga 

leping 

kaugsidevahendi 

teel) 

• Õigustatud huvi 

(koolitada 

töötajaid, 

tõendada 

kindlustusleping

u sõlmimise 

tahet, aidata 

lahendada 

kaebusi, 

parandada 

klienditeenindus

t või tuvastada 

pettusi) 

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

Uuendatud: detsember 2020   
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4. osa:  Tšehhi – eesti keeles  

Tegevus Kogutavate andmete 

liik 

Andmete 

töötlemise 

õiguslik alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Nad loovad 

kirjet meie 

süsteemis 

• Kontaktandmed 

• Isiku riskidega 

seotud andmed 

• Kindlustuslepingu 

andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (tagada 

täpsete kirjete 

olemasolu 

kõigi isikute 

kohta, kes on 

meie juures 

kindlustatud) 

• Teenusepakkujad 

Nad 

kontrollivad 

üldandmeid, 

sanktsioone, 

pettusi ja 

finantskohustu

si 

• Kontaktandmed 

• Isiku riskidega 

seotud andmed 

• Karistusandmed 

• Nõusolek 

• Õigustatud 

huvi (tagada 

kindlustatud 

isikute 

vastavuss meie 

lubatavale 

riskiprofiilile 

ning aidata 

vältida 

kuritegusid ja 

pettusi) 

• Seadusejärgne 

kohustus 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfo pakkujad 

• Korruptsioonivastased 

andmebaasid 
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Tegevus Kogutavate andmete 

liik 

Andmete 

töötlemise 

õiguslik alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nad pakkuvad 

kindlustust, 

hindavad riske 

ja määravad 

tingimusi 

• Isiku riskidega 

seotud andmed 

• Terviseandmed 

• Karistusandmed 

• Lepingu 

sõlmimisega 

seotud 

toimingud 

• Õigustatud 

huvi (määrata 

eeldatav 

riskiprofiil 

ning sobiv 

kindlustuskaits

e tase, hind ja 

ulatus) 

• Nõusolek 

• Sõnaselge 

nõusolek, 

seadusejärgse 

erandina 

(karistusandme

te puhul) 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikele 

õigusaktidele 

• Kolmandatest isikutest 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikindl

ustajad 

Nad haldavad 

lepingute 

pikendamise 

küsimusi 

• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepingu 

andmed 

• Isiku riskidega 

seotud andmed 

• Terviseandmed 

• Karistusandmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi 

(otsustada, kas 

pikendada 

kindlustuslepin

gut uueks 

perioodiks ja 

mis 

tingimustel) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikele 

õigusaktidele 

• Kolmandatest isikutest 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate andmete 

liik 

Andmete 

töötlemise 

õiguslik alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nad pakuvad 

klienditeenindu

st ja 

kliendituge 

• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepingu 

andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nad võtavad 

vastu 

kindlustusmaks

ed 

• Kontaktandmed 

• Finantsteave 

• Lepingu 

täitmine 

• Pangad 

Turundus  • Kontaktandmed 

• Turundus 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (kui nõude 

esitaja on 

kolmas isik) 

(täpse registri 

pidamine 

kõigist 

laekunud 

nõuetest ja 

nende 

esitajatest) 

• Teenusepakkujad 

Nad tagavad 

õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

nõuete täitmist 

• Kontaktandmed 

• Üldine teave 

• Isiku riskidega 

seotud andmed 

• Finantsteave 

• Seadusejärgne 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(vastavalt kohtumäärusele) 

Nõude esitaja 
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Tegevus Kogutavate andmete 

liik 

Andmete 

töötlemise 

õiguslik alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nad võtavad 

nõude vastu 
• Kindlustuslepingu 

andmed 

• Nõude üksikasjad 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (kui nõude 

esitaja on 

kolmas isik) 

(täpse registri 

pidamine 

kõigist 

laekunud 

nõuetest ja 

nende 

esitajatest) 

• Kolmandatest isikutest 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nad hindavad 

nõuet 
• Nõude üksikasjad 

• Terviseandmed 

• Karistusandmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (hinnata 

nõude 

asjaolusid) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikele 

õigusaktidele 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

kohtus 

• Kolmandatest isikutest 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Advokaadibürood 

• Valdkondlikud 

nõudeeksperdid 
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Tegevus Kogutavate andmete 

liik 

Andmete 

töötlemise 

õiguslik alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

• Nõude üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (jälgida, 

tuvastada ja 

tõkestada 

pettusi) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikele 

õigusaktidele 

• Sõnaselge 

nõusolek, 

seadusejärgse 

erandina 

(karistusandme

te puhul) 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

kohtus 

• Turvafirmad (erandjuhtudel) 

• Pettusevastased 

andmebaasid 

• Õiguskaitseorganid 

Nad 

lahendavad 

nõudeid 

• Finantsteave • Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (kui nõude 

esitaja on 

kolmas isik) 

(rahuldada 

kolmandate 

isikute 

põhjendatud 

nõudeid ja 

võidelda 

pettustega) 

• Pangad  

• Advokaadibürood 
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Tegevus Kogutavate andmete 

liik 

Andmete 

töötlemise 

õiguslik alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nad tagavad 

õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

nõuete täitmist 

• Kindlustuslepingu 

andmed 

• Nõude üksikasjad 

• Korruptsioonivastas

ed andmed 

• Finantsteave 

• Seadusejärgne 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(vastavalt kohtumäärusele) 

Äripartner 

Nad haldavad 

suhteid 
• Kontaktandmed • Õigustatud 

huvi (pidada 

täpset registrit 

kliendi- ja 

partnersuhete 

haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Nad haldavad 

lepingui 
• Kontaktandmed • Lepingu 

täitmine 

• Teenusepakkujad 

Turundus • Kontaktandmed 

• Turundus 

• Õigustatud 

huvi (teavitada 

äripartnereid 

nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, 

teenustest või 

toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Nad 

korraldavad 

üritusi ja 

võtavad 

külastajaid 

vastu 

esindustes 

• Esinduse külastaja • Õigustatud 

huvi 

(korraldada 

äripartneritele 

huvi pakkuda 

võivaid üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Kehtib kõigile isikutele 
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Tegevus Kogutavate andmete 

liik 

Andmete 

töötlemise 

õiguslik alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nad annavad 

üle ettevõtte 

raamatupidami

se 

• Kõik isikud 

(vastavalt 

raamatupidamisnõu

etele) 

• Õigustatud 

huvi (meie 

ettevõtte õige 

struktureerimi

ne) 

• Seadusejärgne 

kohustus 

(kindlustusport

felli 

üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatel

e 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• Kohtud 

• Ostjad 

• Kutselised nõustajad 

Müük või 

restruktureerim

ine 

• Kõik isikud  • Õigustatud 

huvi (meie 

ettevõtte õige 

struktureerimi

ne) 

• Seadusejärgne 

kohustus 

(kindlustusport

felli 

üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatel

e 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• Kohtud 

• Ostjad 

• Kutselised nõustajad 
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Tegevus Kogutavate andmete 

liik 

Andmete 

töötlemise 

õiguslik alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Telefonikõned

e salvestamine 
• Kontaktandmed 

• Kindlustusnõude 

andmed 

• Telefonikõne käigus 

jagatud muu teave 

• Seadusejärgne 

kohustus 

• Õigustatud 

huvi (töötajate 

koolitamine, 

kindlustuslepin

gu sõlmimise 

tahte 

tõendamine, 

kaebuste 

lahendamine, 

klienditeenindu

se 

parandamine 

või pettuste 

tuvastamine) 

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseorganid 

Uuendatud: november 2019 
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5. osa:  Taani – eesti keeles 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Kirje loomine 

meie 

süsteemides 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete kirjete 

olemasolu 

kindlustatud isikute 

kohta) 

• Teenusepakkujad 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste 

kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusandm

ed 

• Nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada kindlustatud 

isikute vastavus meie 

lubatavale 

riskiprofiilile ning 

aidata vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Sõnaselge nõusolek, 

seadusejärgne erand 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased 

andmebaasid 

Kindlustusaval

duse 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu sõlmimisega 

seotud toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata eeldatav 

riskiprofiil ning 

võimaliku 

kindlustuskaitse tase, 

hind ja liik) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikind

lustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pikenduste 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(määrata kindlaks, 

kas kindlustuskaitset 

pikendada, ja kui, siis 

mis tingimustel) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenind

us ja 

klienditugi 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmak

sete vastuvõtt 
• Kontaktandme

d 

• Finantsteave 

• Lepingu täitmine • Pangad 

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(anda kindlustatud 

isikutele teavet 

huvipakkuvate 

kindlustustoodete või 

-teenuste kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude esitaja 

Nõudest 

teatamine 
• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi (kui 

nõude esitajaks on 

kolmas isik) (pidada 

täpset nõuete ja 

nende esitajate 

registrit) 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nõude 

hindamine 
• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(hinnata nõude 

asjaolusid) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Õigusnõuete 
koostamine,  
esitamine või  
kaitsmine 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

• Nõude 

üksikasjad 

Pettusevastased  

andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(otsida, tuvastada ja 

tõkestada pettusi) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Erand 

• „Pettuste 

vältimise“ erand 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastane andmebaas 

• Õiguskaitseorganid 

Nõude 

lahendamine 
• Finantsteave • Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi (kui 

nõude esitajaks on 

kolmas isik) 

(lahendada 

kolmandate isikute 

põhjendatud 

nõudeid)  

• Pangad 

• Õigusnõustajad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastase

d andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- ja 

partnerlussuhete 

haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Lepingute 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Lepingu täitmine  

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(teavitada 

äripartnereid nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, teenustest 

või toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Ürituste 

korraldamine 

ja külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes, 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

• Veebisaidi või 

esinduse 

külastaja 

• Õigustatud huvi 

(korraldada 

äripartneritele huvi 

pakkuda võivaid 

üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Kõik isikud 

Raamatupidam

ise üleandmine 
• Kõik 

(raamatupida

mises nõutav) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevuse 

üleandmine vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• „Kindlustustegevuse

“ erand 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised  

nõustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Chubb’i 

ettevõtte müük 

või 

restruktureeri

mine 

Kõik isikud • Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevuse 

üleandmine vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• „Kindlustustegevuse

“ erand 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandme

d 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõne käigus 

avaldatud 

muu teave  

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Õigustatud huvi 

(koolitada töötajaid, 

tõendada 

kindlustuslepingu 

sõlmimise tahet, 

aidata lahendada 

kaebusi, parandada 

klienditeenindust või 

tuvastada pettusi)   

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

 

Uuendatud novembris 2019 
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6. osa:  Eesti – eesti keeles 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Kirje loomine 

meie 

süsteemides 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

• riskiteave 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete 

kirjete olemasolu 

kõigi kindlustatud 

isikute kohta)  

• Teenusepakkujad 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste 

kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktandme

d Personaalne 

• riskiteave 

• Karistusandm

ed 

• Nõusolek  

• Õigustatud huvi 

(tagada kindlustatud 

isikute vastavus meie 

lubatavale 

riskiprofiilile ning 

aidata vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Erand vastavalt 

kohalikule õigusele 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased 

andmebaasid 

Kindlustusaval

duse 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu sõlmimisega 

seotud toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata eeldatav 

riskiprofiil ning 

võimaliku 

kindlustuskaitse tase, 

hind ja liik) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikind

lustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pikenduste 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(määrata kindlaks, 

kas kindlustuskaitset 

pikendada, ja kui, siis 

mis tingimustel) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenind

us ja 

klienditugi 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmak

sete vastuvõtt 
• Kontaktandme

d 

• Finantsteave 

• Lepingu täitmine • Pangad 

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(anda kindlustatud 

isikutele teavet 

huvipakkuvate 

kindlustustoodete või 

-teenuste kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude esitaja 

Nõudest 

teatamine 
• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi (kui 

nõude esitajaks on 

kolmas isik) (pidada 

täpset nõuete ja 

nende esitajate 

registrit) 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nõude 

hindamine 
• Nõude 

üksikasjad 

• ·

 Tervisean

dmed 

• ·

 Karistusan

dmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(hinnata nõude 

asjaolusid) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Õigusnõuete 

koostamine,  

esitamine või  

kaitsmine 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastase

d  

andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(otsida, tuvastada ja 

tõkestada pettusi) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek „Pettuste 

ennetamise“ erand 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastane andmebaas 

• Õiguskaitseorganid 

Nõude 

lahendamine 
• Finantsteave • Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi (kui 

nõude esitajaks on 

kolmas isik) 

(lahendada 

kolmandate isikute 

põhjendatud 

nõudeid)  

• Pangad 

• Õigusnõustajad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastase

d andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- ja 

partnerlussuhete 

haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Lepingute 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Lepingu täitmine  

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(teavitada 

äripartnereid nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, teenustest 

või toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Ürituste 

korraldamine 

ja külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes, 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

• Veebisaidi või 

esinduse 

külastaja 

• Õigustatud huvi 

(korraldada 

äripartneritele huvi 

pakkuda võivaid 

üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Kõik isikud 

Raamatupidam

ise üleandmine 

Kõik 

(raamatupidamise

s nõutav) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevuse 

üleandmine vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

Nõusolek 

• „Kindlustustegevuse

“ erand 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised  

nõustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Chubb’i 

ettevõtte müük 

või 

restruktureeri

mine 

Kõik isikud • Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevuse 

üleandmine vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• „Kindlustustegevuse

“ erand 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandme

d 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõne käigus 

avaldatud muu 

teave  

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Õigustatud huvi 

(koolitada töötajaid, 

tõendada 

kindlustuslepingu 

sõlmimise tahet, 

aidata lahendada 

kaebusi, parandada 

klienditeenindust või 

tuvastada pettusi)   

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

 

Uuendatud novembris 2019 
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7. osa:  Soome – eesti keeles 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Kirje loomine 

meie 

süsteemides 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete kirjete 

olemasolu 

kindlustatud isikute 

kohta) 

• Teenusepakkujad 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste 

kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusandm

ed 

• Nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada kindlustatud 

isikute vastavus meie 

lubatavale 

riskiprofiilile ning 

aidata vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Sõnaselge nõusolek, 

seadusejärgne erand 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased 

andmebaasid 

Kindlustusaval

duse 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu sõlmimisega 

seotud toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata eeldatav 

riskiprofiil ning 

võimaliku 

kindlustuskaitse tase, 

hind ja liik) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikind

lustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pikenduste 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(määrata kindlaks, 

kas kindlustuskaitset 

pikendada, ja kui, siis 

mis tingimustel) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenind

us ja 

klienditugi 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmak

sete vastuvõtt 
• Kontaktandme

d 

• Finantsteave 

• Lepingu täitmine • Pangad 

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(anda kindlustatud 

isikutele teavet 

huvipakkuvate 

kindlustustoodete või 

-teenuste kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude esitaja 

Nõudest 

teatamine 
• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi (kui 

nõude esitajaks on 

kolmas isik) (pidada 

täpset nõuete ja 

nende esitajate 

registrit) 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nõude 

hindamine 
• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(hinnata nõude 

asjaolusid) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Õigusnõuete 

koostamine,  

esitamine või  

kaitsmine 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

• Nõude 

üksikasjad 

Pettusevastased  

andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(otsida, tuvastada ja 

tõkestada pettusi) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Erand 

• „Pettuste 

vältimise“ erand 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastane andmebaas 

• Õiguskaitseorganid 

Nõude 

lahendamine 
• Finantsteave • Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi (kui 

nõude esitajaks on 

kolmas isik) 

(lahendada 

kolmandate isikute 

põhjendatud 

nõudeid)  

• Pangad 

• Õigusnõustajad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastase

d andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- ja 

partnerlussuhete 

haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Lepingute 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Lepingu täitmine  

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(teavitada 

äripartnereid nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, teenustest 

või toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Ürituste 

korraldamine 

ja külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes, 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

• Veebisaidi või 

esinduse 

külastaja 

• Õigustatud huvi 

(korraldada 

äripartneritele huvi 

pakkuda võivaid 

üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Kõik isikud 

Raamatupidam

ise üleandmine 
• Kõik 

(raamatupida

mises nõutav) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevuse 

üleandmine vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• „Kindlustustegevuse

“ erand 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised  

nõustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Chubb’i 

ettevõtte müük 

või 

restruktureeri

mine 

Kõik isikud • Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevuse 

üleandmine vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• „Kindlustustegevuse

“ erand 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandme

d 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõne käigus 

avaldatud 

muu teave  

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Õigustatud huvi 

(koolitada töötajaid, 

tõendada 

kindlustuslepingu 

sõlmimise tahet, 

aidata lahendada 

kaebusi, parandada 

klienditeenindust või 

tuvastada pettusi)   

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

 

Uuendatud novembris 2019 
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8. osa:  Prantsusmaa – eesti keeles  

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Kirje loomine 

meie süsteemides 
• Kontaktandmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete 

kirjete 

olemasolu kõigi 

kindlustatud 

isikute kohta) 

• Teenusepakkujad 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktandmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusandme

d 

• Tingimuslik 

nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada 

kindlustatud 

isikute vastavus 

meie lubatavale 

riskiprofiilile 

ning aidata 

vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased andmebaasid 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 46 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Kindlustusavald

use 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu 

sõlmimisega 

seotud 

toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata 

eeldatav 

riskiprofiil ning 

võimaliku 

kindlustuskaitse 

tase, hind ja 

liik) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikindlu

stajad 

Pikenduste 

haldamine 
• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(määrata 

kindlaks, kas 

kindlustuskaitse

t pikendada, ja 

kui, siis mis 

tingimustel) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenindus 

ja klienditugi 
• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Tingimuslik 

nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmaks

ete vastuvõtt 
• Kontaktandmed 

• Finantsteave 

• Lepingu 

täitmine 

• Pangad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Turundus • Kontaktandmed 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(anda 

kindlustatud 

isikutele teavet 

huvipakkuvate 

kindlustustoodet

e või -teenuste 

kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 

Nõude esitaja 

Nõudest 

teatamine 
• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude 

esitajaks on 

kolmas isik) 

(pidada täpset 

nõuete ja nende 

esitajate 

registrit) 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude 

hindamine 
• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(hinnata nõude 

asjaolusid) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased  

andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(jälgida, 

tuvastada ja 

tõkestada 

pettusi) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastane andmebaas 

• Õiguskaitseorganid 

Nõude 

lahendamine 
• Finantsteave • Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude 

esitajaks on 

kolmas isik) 

(lahendada 

kolmandate 

isikute 

põhjendatud 

nõudeid)  

• Pangad 

• Õigusnõustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine 
• Kontaktandmed • Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- 

ja 

partnerlussuhet

e haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Lepingute 

haldamine 
• Kontaktandmed • Lepingu 

täitmine 

 

Turundus • Kontaktandmed 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(teavitada 

äripartnereid 

nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, 

teenustest või 

toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes, 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

• Veebisaidi või 

esinduse 

külastaja 

• Õigustatud huvi 

(korraldada 

äripartneritele 

huvi pakkuda 

võivaid üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Kõik isikud 

Raamatupidami

se üleandmine 
• Kõik 

(raamatupidam

ises nõutav) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtet 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(kindlustustegev

use üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

•  

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Chubb’i 

ettevõtte müük 

või 

restruktureerimi

ne 

• Kõik isikud • Õigustatud huvi 

(ettevõtet 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(kindlustustegev

use üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõne käigus 

avaldatud muu 

teave  

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Õigustatud huvi 

(koolitada 

töötajaid, 

tõendada 

kindlustusleping

u sõlmimise 

tahet, aidata 

lahendada 

kaebusi, 

parandada 

klienditeenindus

t või tuvastada 

pettusi)   

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

 

Uuendatud novembris 2019 
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9. osa:  Saksamaa – eesti keeles 

Tegevus 
Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

töötlemise õiguslik 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid jagada 

Potentsiaalne kindlustusvõtja ja kindlustatud isik 

Andmekogumi 

loomine meie 

süsteemides 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada kõigi 

meie juures 

kindlustatud 

isikute täpne 

dokumenteerimi

ne) 

Teenuseosutaja 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste kontroll, 

krediidikontroll 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kuriteo- ja 

väärteokaristus

te andmed 

• Kohustuslik 

nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada 

kindlustatud 

isikute vastavus 

meie lubatavale 

riskiprofiilile 

ning aidata 

võidelda 

kuritegevuse ja 

pettustega) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Teenuseosutaja 

• Krediidiinfo ettevõtted 

• Pettusevastase võitluse 

andmebaasid 

Kindlustusavald

use 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Kuriteo- ja 

väärteokaristus

te andmed 

• Lepingu 

sõlmimiseks 

vajalikud 

toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata 

eeldatav 

riskiprofiil ning 

sobiv 

kindlustuskaitse 

tase, hind ja liik) 

• Nõusolek 

• Siseriikliku 

õiguse erandid 

• Kolmandast isikust menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikindlus

tajad 
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Tegevus 
Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

töötlemise õiguslik 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid jagada 

Pikenduste 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Kuriteo- ja 

väärteokaristus

te andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(määrata 

kindlaks, kas 

kindlustuskaitset 

pikendada, ja 

kui, siis mis 

tingimustel) 

• Nõusolek 

• Siseriikliku 

õiguse erandid 

• Kolmandast isikust menetlejad 

• Teenuseosutaja 

Klienditeenindus 

ja klienditugi 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

Lepingu täitmine • Tugiteenuste osutaja 

• Teenuseosutaja 

Kindlustusmakse

te vastuvõtt 
• Kontaktandme

d 

• Finantsteave 

Lepingu täitmine Pangad 

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(anda 

kindlustatud 

isikutele teavet 

neile huvi 

pakkuda võiva 

kindlustuse või 

teenuste kohta) 

• Nõusolek 

Teenuseosutaja 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

Õigusaktidest 

tulenev kohustus 
• Järelevalveasutused (nt CNIL, 

ACPR) 

• Õiguskaitseasutused 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtu korraldusel) 
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Tegevus 
Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

töötlemise õiguslik 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid jagada 

Nõude esitaja 

Nõudeteate 

vastuvõtmine 
• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude esitab 

kolmas isik) 

(pidada täpset 

nõuete ja nende 

esitajate 

registrit) 

• Kolmandast isikust menetlejad 

• Tugiteenuste osutaja 

• Teenuseosutaja 

Nõude 

hindamine 
• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandmed 

• Kuriteo- ja 

väärteokaristus

te andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(nõude 

asjaolude 

hindamine) 

• Nõusolek 

• Siseriikliku 

õiguse erandid 

• Õigusnõuete 

tõendamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Kolmandast isikust menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Advokaadid 

• Nõuete lahendamise ekspert 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(pettuste 

jälgimine, 

tuvastamine ja 

tõkestamine) 

• Nõusolek 

• Siseriikliku 

õiguse erandid 

• Õigusnõuete 

tõendamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Seireteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastase võitluse 

andmebaasid 

• Õiguskaitseasutused 
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Tegevus 
Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

töötlemise õiguslik 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid jagada 

Nõude 

lahendamine 

Finantsteave • Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude 

esitajaks on 

kolmas isik) 

(kolmandate 

isikute 

põhjendatud 

nõuete 

lahendamine) 

• Pangad 

• Advokaadid 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed 

• Finantsandmed 

Õigusaktidest 

tulenev kohustus 
• Järelevalveasutused (nt CNIL, 

ACPR) 

• Õiguskaitseasutused 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtu korraldusel) 

Äripartnerid, külastajad ja veebisaidi kasutajad 

Ärisuhete 

haldamine 

Kontaktandmed • Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- 

ja suhete 

haldamiseks) 

• Nõusolek 

Teenuseosutaja 

Lepingute 

haldamine 

Kontaktandmed Lepingu täitmine  

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(teavitada 

äripartnereid 

nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, 

teenustest või 

toodetest) 

• Nõusolek 

Teenuseosutaja 
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Tegevus 
Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

töötlemise õiguslik 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid jagada 

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate 

vastuvõtt, 

veebisaidi 

kasutamine 

Veebisaidi 

kasutajad ja 

külastajad 

• Õigustatud huvi 

(korraldada 

äripartneritele 

huvi pakkuda 

võivaid üritusi) 

• Nõusolek 

Teenuseosutaja 

Kõik isikud 

Raamatupidamis

e üleandmine 

Kõik isikud (kui 

raamatupidamises 

nõutav) 

• Õigustatud huvi 

(meie ettevõtte 

õige 

struktureerimine

) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegev

use üleandmine 

vastavalt 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Chubb’i ettevõtte 

müük või 

restruktureerimin

e 

Kõik • Õigustatud huvi 

(meie ettevõtte 

õige 

struktureerimine

) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegev

use üleandmine 

vastavalt 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 
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Tegevus 
Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

töötlemise õiguslik 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid jagada 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Kõne käigus 

avaldatud muu 

teave 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Õigustatud huvi 

(töötajate 

koolitamine, 

kindlustusleping

u sõlmimise 

tahte 

tõendamine, 

pretensioonide 

lahendamine, 

klienditeenindus

e parandamine 

või pettuste 

avastamine) 

• Teenuseosutaja 

• Järelevalveasutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

Uuendatud novembris 2019 
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10. osa:  Kreeka – eesti keeles 

Tegevus  Kogutavate 

andmete liik  

Andmete 

kogumise õiguslik 

alus  

Isikud, kellele me võime andmeid 

edastada  

Potentsiaalne kindlustusvõtja ja kindlustatud isik 

Kirje loomine 

meie süsteemides  
• Kontaktandmed  

• Personaalne 

riskiteave  

• Kindlustuslepin

gu andmed  

• Lepingu 

täitmine  

• Õigustatud 

huvi (tagada 

täpsete kirjete 

olemasolu 

kõigi 

kindlustatud 

isikute kohta) 

Teenusepakkujad  

Tausta ja 

karistatuse 

kontroll, 

pettusevastane 

kontroll ja 

krediidikõlblikku

se hindamine  

• Kontaktandmed  

• Personaalne 

riskiteave  

• Teatud 

juhtudel 

nõusolek  

• Õigustatud 

huvi (tagada 

kindlustatud 

isikute 

vastavus meie 

lubatavale 

riskiprofiilile 

ning aidata 

vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus  

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid  

• Pettusevastased andmebaasid  
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Tegevus  Kogutavate 

andmete liik  

Andmete 

kogumise õiguslik 

alus  

Isikud, kellele me võime andmeid 

edastada  

Avalduste 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine 

ja lepingu 

ettevalmistamine  

• Personaalne 

riskiteave  

• Terviseandmed  

• Lepingu 

sõlmimiseks 

vajalikud 

toimingud 

• Õigustatud 

huvi (määrata 

eeldatav 

riskiprofiil 

ning sobiv 

kindlustuskaits

e tase, hind ja 

liik) 

• Nõusolek 

• Kohaliku 

õiguse kohased 

erandid   

• Kolmandast isikust menetlejad  

• Teised 

kindlustusandjad/edasikindlust

ajad 

Pikenduste 

haldamine  
• Kontaktandmed  

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed  

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (määrata 

kindlaks, kas 

kindlustuskaits

et pikendada, 

ja kui, siis mis 

tingimustel) 

• Nõusolek 

• Kohaliku 

õiguse kohased 

erandid  

• Kolmandast isikust menetlejad  

• Teenusepakkujad  

 

Klienditeenindus 

ja klienditugi 
• Kontaktandmed  

• Kindlustuslepin

gu andmed  

• Lepingu 

täitmine  

• Teatud 

juhtudel 

nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad  

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmakse

te vastuvõtt  
• Kontaktandmed  

• Finantsteave  

Lepingu täitmine  Pangad  
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Tegevus  Kogutavate 

andmete liik  

Andmete 

kogumise õiguslik 

alus  

Isikud, kellele me võime andmeid 

edastada  

Turundus  • Kontaktandmed  

• Turundus 

• Õigustatud 

huvi (anda 

kindlustatud 

isikutele teavet 

huvi pakkuda 

võivate 

kindlustustood

ete või -

teenuste kohta) 

• Nõusolek  

Teenusepakkujad  

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine  

• Kontaktandmed  

• Kindlustuslepin

gu andmed  

• Personaalne 

riskiteave  

• Finantsteave  

Õigusaktidest 

tulenev kohustus  
• Reguleerivad asutused (nt 

BoG, HDPA, CNIL, ACPR, 

FCA, PRA) 

• Õiguskaitseasutused 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad (kohtu 

korraldusel) 

Nõude esitaja 

Nõude 

vastuvõtmine 
• Kindlustuslepin

gu andmed  

• Nõude 

üksikasjad  

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi 

(kolmandate 

isikute nõuete 

puhul) (pidada 

täpset nõuete ja 

nende esitajate 

registrit) 

Teenusepakkujad  
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Tegevus  Kogutavate 

andmete liik  

Andmete 

kogumise õiguslik 

alus  

Isikud, kellele me võime andmeid 

edastada  

Nõude 

hindamine  
• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandmed  

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (hinnata 

nõude 

asjaolusid) 

• Nõusolek 

• Kohaliku 

õiguse kohased 

erandid   

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Kolmandast isikust menetlejad  

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine  

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed 

•  

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (jälgida, 

tuvastada ja 

tõkestada 

pettusi) 

Nõusolek 

• Kohaliku 

õiguse kohased 

erandid   

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine  

• Seireteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastased andmebaasid  

• Õiguskaitseasutused 
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Tegevus  Kogutavate 

andmete liik  

Andmete 

kogumise õiguslik 

alus  

Isikud, kellele me võime andmeid 

edastada  

Nõude 

lahendamine  

Finantsteave  • Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi 

(kolmandate 

isikute nõuete 

puhul) 

(lahendada 

kolmandate 

isikute 

põhjendatud 

nõudeid) 

• Pangad 

• Õigusnõustajad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandmed  

• Nõude 

üksikasjad  

• Pettusevastased 

andmed  

• Finantsteave  

Õigusaktidest 

tulenev kohustus  
• Reguleerivad asutused (nt 

BoG, HDPA, CNIL, ACPR, 

FCA, PRA) 

• Õiguskaitseasutused 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad (kohtu 

korraldusel) 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine 

Kontaktandmed   • Õigustatud 

huvi (pidada 

täpset registrit 

suhete 

haldamiseks 

klientide ja 

partneritega) 

• Nõusolek  

Teenusepakkujad  

Lepingud 

menetlejatega 

Kontaktandmed  Lepingu täitmine  
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Tegevus  Kogutavate 

andmete liik  

Andmete 

kogumise õiguslik 

alus  

Isikud, kellele me võime andmeid 

edastada  

Turundus   • Kontaktandmed  

• Turundus 

 

• Õigustatud 

huvi (teavitada 

äripartnereid 

nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

huvipakkuvate

st üritustest, 

teenustest või 

toodetest) 

• Nõusolek  

Teenusepakkujad  

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate 

vastuvõtmine, 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine  

Veebisaidi või 

esinduse külastaja  
• Õigustatud 

huvi 

(korraldada 

meie 

äripartneritele 

huvi pakkuda 

võivaid üritusi) 

• Nõusolek  

Teenusepakkujad  

Kehtib kõigile 

Ettevõtte 

raamatupidamise 

üleandmine  

Kõik andmed (mis 

seonduvad ettevõtte 

raamatupidamisega

)   

• Õigustatud 

huvi (ettevõtet 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(kindlustusäri 

üleandmine 

vastavalt 

õigusaktidele) 

• Nõusolek  

• Kohtud 

• Ostja  

• Kutselised nõustajad  
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Tegevus  Kogutavate 

andmete liik  

Andmete 

kogumise õiguslik 

alus  

Isikud, kellele me võime andmeid 

edastada  

Chubb’i 

kontserni 

ettevõtte müük 

või 

restruktureerimin

e  

Kõik andmed 

 

• Õigustatud 

huvi (ettevõtet 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(kindlustusäri 

üleandmine 

vastavalt 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• Ostja  

• Kutselised nõustajad 

Telefonikõnede 

salvestamine   

Äritehingu või muu 

ärisuhtluse 

tõendamine 

(kontaktandmed, 

nõude üksikasjad, 

telefonikõne käigus 

avaldatud muu 

asjaomane teave)  

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Õigustatud 

huvi (tõendada 

kindlustuslepin

gu sõlmimise 

tahet või 

kindlustuslepin

gu sõlmimist, 

aidata 

lahendada 

pretensioone, 

avastada 

pettusi) 

• Nõusolek  

• Teenusepakkujad  

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseorganid 

 

Uuendatud detsembris 2019  

  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 65 

11. osa:  Ungari – eesti keeles 

Tegevus 
Kogutavad 

andmeliigid  

Andmete töötlemise 

õiguslik alus 

Isikud, kellega võime teie 

isikuandmeid jagada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Meie süsteemidesse 

sissekandmine 
• Kontaktandme

d 

• Teave 

personaalsete 

riskide kohta 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete 

kirjete olemasolu 

iga kindlustatud 

isiku kohta) 

Teenusepakkujad 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktandme

d 

• Teave 

personaalsete 

riskide kohta 

• Kriminaalkaris

tuste andmed 

• Nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada 

kindlustatud 

isikute vastavus 

meie lubatud 

riskiprofiilile 

ning aidata 

vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Sõnaselge 

nõusolek kui 

seadusejärgne 

erand 

(kriminaalkaristu

stega seotud 

isikuandmete 

puhul) 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfo pakkujad 

• Pettusevastased 

andmebaasid 
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Tegevus 
Kogutavad 

andmeliigid  

Andmete töötlemise 

õiguslik alus 

Isikud, kellega võime teie 

isikuandmeid jagada 

Kindlustusavalduse 

läbivaatamine, 

riskide hindamine ja 

kindlustuslepingu 

sõlmimine 

• Teave 

personaalsete 

riskide kohta 

• Terviseandme

d 

• Kriminaalkaris

tuste andmed 

• Lepingu 

sõlmimiseks 

vajalikud 

toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata 

eeldatav 

riskiprofiil ning 

võimaliku 

kindlustuskaitse 

tase, hind ja liik) 

• Nõusolek 

• Sõnaselge 

nõusolek kui 

seadusejärgne 

erand 

(kriminaalkaristu

stega seotud 

isikuandmete 

puhul) 

• Erandid vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikind

lustajad 

Pikenduste 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Teave 

personaalsete 

riskide kohta 

• Terviseandme

d 

• Kriminaalkaris

tuste andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(otsustada, kas 

kindlustusleping

ut pikendada ja 

mis tingimustel) 

• Nõusolek 

• Sõnaselge 

nõusolek kui 

seadusejärgne 

erand 

(kriminaalkaristu

stega seotud 

isikuandmete 

puhul) 

• Erandid vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus 
Kogutavad 

andmeliigid  

Andmete töötlemise 

õiguslik alus 

Isikud, kellega võime teie 

isikuandmeid jagada 

Klienditeenindus ja 

klienditugi 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Nõusolek 

• Erandid vastavalt 

kohalikule 

õigusele (seoses 

kindlustusleping

u andmetega) 

• Sõnaselge 

nõusolek (seoses 

kindlustusleping

u andmetega) 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmaksete 

vastuvõtmine 
• Kontaktandme

d 

• Finantsteave 

Lepingu täitmine Pangad 

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(teavitada 

kindlustatud 

isikuid neile huvi 

pakkuda 

võivatest 

kindlustustoodete

st või -teenustest) 

• Nõusolek 

Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste täitmine 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Teave 

personaalsete 

riskide kohta 

• Finantsteave 

Õigusaktidest tulenev 

kohustus 
• Ametiasutused (nt CNIL, 

ACPR) 

• Õiguskaitseasutused 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtu korraldusel) 
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Tegevus 
Kogutavad 

andmeliigid  

Andmete töötlemise 

õiguslik alus 

Isikud, kellega võime teie 

isikuandmeid jagada 

Nõuete esitajad 

Kahjuteade • Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude 

esitajaks on 

kolmas isik) 

(pidada täpset 

laekunud nõuete 

ja nende esitajate 

registrit)  

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nõude hindamine • Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandme

d 

• Kriminaalkaris

tuste andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(selgitada välja 

kahju asjaolud) 

• Nõusolek 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Sõnaselge 

nõusolek kui 

seadusejärgne 

erand 

(kriminaalkaristu

stega seotud 

isikuandmete 

puhul) 

• Erandid vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid  
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Tegevus 
Kogutavad 

andmeliigid  

Andmete töötlemise 

õiguslik alus 

Isikud, kellega võime teie 

isikuandmeid jagada 

Pettuste seire ja 

uurimine 
• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastase

d andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(jälgida, 

tuvastada ja 

tõkestada pettusi) 

• Nõusolek 

• Erandid vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Sõnaselge 

nõusolek kui 

seadusejärgne 

erand 

(kriminaalkaristu

stega seotud 

isikuandmete 

puhul) 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Seireteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastane andmebaas  

• Õiguskaitseasutused 

Nõude lahendamine Finantsteave • Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude 

esitajaks on 

kolmas isik) 

(lahendada 

kolmandate 

isikute nõudeid) 

• Sõnaselge 

nõusolek kui 

seadusejärgne 

erand (nõude 

andmetes ja 

pettusevastastes 

andmetes 

sisalduvate 

kriminaalkaristu

stega seotud 

isikuandmete 

puhul) 

• Pangad 

• Õigusnõustajad 
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Tegevus 
Kogutavad 

andmeliigid  

Andmete töötlemise 

õiguslik alus 

Isikud, kellega võime teie 

isikuandmeid jagada 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste täitmine 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastase

d andmed 

• Finantsteave 

Õigusaktidest tulenev 

kohustus 
• Ametiasutused (nt CNIL, 

ACPR) 

• Õiguskaitseasutused 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtu korraldusel) 

Äripartnerid ja külastajad 

Kontaktide 

haldamine 

Kontaktandmed Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- ja 

partnerlussuhete 

haldamiseks) 

Nõusolek 

Teenusepakkujad 

 

Lepingute 

haldamine 

Kontaktandmed Lepingu täitmine  

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

Õigustatud huvi 

(teavitada 

äripartnereid nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, teenustest 

või toodetest) 

Nõusolek 

Teenusepakkujad 

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate vastuvõtt 

esindustes, 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

Veebisaidi või 

esinduse külastaja 
• Õigustatud huvi 

(korraldada ja 

läbi viia 

äripartneritele 

huvi pakkuda 

võivaid üritusi) 

• Nõusolek 

Teenusepakkujad 

Kõik isikud 
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Tegevus 
Kogutavad 

andmeliigid  

Andmete töötlemise 

õiguslik alus 

Isikud, kellega võime teie 

isikuandmeid jagada 

Raamatupidamisan

dmete üleandmine 

Kõik 

(raamatupidamiseg

a seonduvad) 

• Õigustatud huvi 

(meie tegevust 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenevad 

kohustused 

(võõrandamise 

puhul vastavalt 

FSMA VII 

peatükile) 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Chubb’i ettevõtte 

müük või 

restruktureerimine 

Kõik • Õigustatud huvi 

(meie tegevust 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenevad 

kohustused 

(võõrandamise 

puhul vastavalt 

FSMA VII 

peatükile) 

• Nõusolek 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandme

d 

• Nõudega 

seonduvad 

andmed 

• Telefonikõne 

käigus jagatud 

muu teave 

• Õigusaktidest 

tulenevad 

kohustused 

• Õigustatud huvi 

(töötajate 

koolitamine, 

kindlustusleping

u sõlmimise 

soovi 

tõendamine, 

kaebuste 

menetlemine, 

klienditeenindus

e parandamine, 

pettuste 

uurimine) 

• Teenusepakkujad 

• Ametiasutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

Uuendatud detsembris 2019 
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12. osa:  Iirimaa – eesti keeles  

Tegevus 
Kogutavad 

andmeliigid  

Andmete 

töötlemise õiguslik 

alus 

Isikud, kellega võime teie 

isikuandmeid jagada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Kirje loomine 

meie süsteemis 
• Kontaktandmed 

• Teave 

personaalsete 

riskide kohta 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete 

kirjete 

olemasolu kõigi 

kindlustatud 

isikute kohta) 

Teenusepakkujad 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktandmed 

• Teave 

personaalsete 

riskide kohta 

• Karistusandmed 

• Nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada 

kindlustatud 

isikute vastavus 

meie 

riskiprofiilile 

ning aidata 

vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Sõnaselge 

nõusolek, 

seadusejärgse 

erandina 

(karistusandmet

e puhul) 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased andmebaasid 
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Tegevus 
Kogutavad 

andmeliigid  

Andmete 

töötlemise õiguslik 

alus 

Isikud, kellega võime teie 

isikuandmeid jagada 

Kindlustusavald

use 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Teave 

personaalsete 

riskide kohta 

• Terviseandmed 

• Karistusandmed 

• Lepingu 

sõlmimisega 

seotud 

toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata 

eeldatav 

riskiprofiil ning 

võimaliku 

kindlustuskaitse 

tase, hind ja liik) 

• Nõusolek 

• Sõnaselge 

nõusolek, 

seadusejärgse 

erandina 

(karistusandmet

e puhul) 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikindlus

tajad 

Pikenduste 

haldamine 
• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Teave 

personaalsete 

riskide kohta 

• Terviseandmed 

• Karistusandmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(määrata 

kindlaks, kas 

kindlustuskaitset 

pikendada, ja 

kui, siis mis 

tingimustel) 

• Nõusolek 

• Sõnaselge 

nõusolek, 

seadusejärgse 

erandina 

(karistusandmet

e puhul) 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus 
Kogutavad 

andmeliigid  

Andmete 

töötlemise õiguslik 

alus 

Isikud, kellega võime teie 

isikuandmeid jagada 

Klienditeenindus 

ja klienditugi 
• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele (seoses 

kindlustusleping

u andmetega) 

• Sõnaselge 

nõusolek 

(seoses 

kindlustusleping

u andmetega) 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmaks

ete vastuvõtt 
• Kontaktandmed 

• Finantsteave 

• Lepingu 

täitmine 

• Pangad 

Turundus • Kontaktandmed 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(anda 

kindlustatud 

isikutele teavet 

huvipakkuvate 

kindlustustoodet

e või -teenuste 

kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Teave 

personaalsete 

riskide kohta 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

CBI, DPC) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 
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Tegevus 
Kogutavad 

andmeliigid  

Andmete 

töötlemise õiguslik 

alus 

Isikud, kellega võime teie 

isikuandmeid jagada 

Nõuete esitajad 

Nõudest 

teatamine 
• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude 

esitajaks on 

kolmas isik) 

(pidada täpset 

nõuete ja nende 

esitajate 

registrit)  

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nõude 

hindamine 
• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandmed 

• Karistusandmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(hinnata nõude 

asjaolusid) 

• Nõusolek 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Sõnaselge 

nõusolek, 

seadusejärgse 

erandina 

(karistusandmet

e puhul) 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid  
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Tegevus 
Kogutavad 

andmeliigid  

Andmete 

töötlemise õiguslik 

alus 

Isikud, kellega võime teie 

isikuandmeid jagada 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(jälgida, 

tuvastada ja 

tõkestada 

pettusi) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Sõnaselge 

nõusolek, 

seadusejärgse 

erandina 

(karistusandmet

e puhul) 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastane andmebaas  

• Õiguskaitseorganid 
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Tegevus 
Kogutavad 

andmeliigid  

Andmete 

töötlemise õiguslik 

alus 

Isikud, kellega võime teie 

isikuandmeid jagada 

Nõude 

lahendamine 

Finantsteave • Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kolmandate 

isikute nõuete 

puhul) 

(lahendada 

kolmandate 

isikute 

põhjendatud 

nõudeid) 

• Sõnaselge 

nõusolek, 

seadusejärgse 

erandina (nõude 

andmetes ja 

pettusevastastes 

andmetes 

sisalduvate 

karistusandmete 

puhul) 

• Pangad 

• Õigusnõustajad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

CBI, DPC) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine 
• Kontaktandmed • Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- 

ja 

partnerlussuhet

e haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

 

Lepingute 

haldamine 
• Kontaktandmed • Lepingu 

täitmine 
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Tegevus 
Kogutavad 

andmeliigid  

Andmete 

töötlemise õiguslik 

alus 

Isikud, kellega võime teie 

isikuandmeid jagada 

Turundus • Kontaktandmed 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(teavitada 

äripartnereid 

nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, 

teenustest või 

toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes, 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

• Veebisaidi või 

esinduse 

külastaja 

• Õigustatud huvi 

(korraldada ja 

läbi viia 

äripartneritele 

huvi pakkuda 

võivaid üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Kõik isikud 

Raamatupidamis

e üleandmine 
• Kõik 

(raamatupidami

ses nõutav) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(kindlustustegev

use üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 
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Tegevus 
Kogutavad 

andmeliigid  

Andmete 

töötlemise õiguslik 

alus 

Isikud, kellega võime teie 

isikuandmeid jagada 

Chubb’i 

ettevõtte müük 

või 

restruktureerimi

ne 

• Kõik • Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(kindlustustegev

use üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõne käigus 

avaldatud muu 

teave 

• Õigusaktidest 

tulenevad 

kohustused 

• Õigustatud huvi 

(koolitada 

töötajaid, 

tõendada 

kindlustusleping

u sõlmimise 

tahet, aidata 

lahendada 

kaebusi, 

parandada 

klienditeenindus

t või tuvastada 

pettusi) 

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

 

Uuendatud novembris 2019 
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13. osa:  Itaalia – eesti keeles  

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Kirje loomine 

meie süsteemis 
• Kontaktandmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslepin

gu andmed  

• Lepingu 

täitmine  

• Õigustatud huvi  

• Teenusepakkujad  

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste kontroll, 

krediidivõime 

kontroll  

• Kontaktandmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusandmed 

• Õigustatud huvi 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus  

• Lepingu 

sõlmimisega 

seotud 

toimingud  

• Seadusejärgne 

erand  

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid  

• Pettusevastased andmebaasid  

Kindlustusavald

use 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandmed 

• Nõusolek 

• Seadusejärgne 

erand  

• Õigustatud huvi 

• Lepingu 

sõlmimisega 

seotud 

toimingud  

• Kolmandast isikust 

menetlejad  

• Teised 

kindlustusandjad/edasikindlus

tajad  

Pikenduste 

haldamine  
• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandmed 

• Lepingu 

täitmine  

• Nõusolek 

• Seadusejärgne 

erand  

• Õigustatud huvi  

• Kolmandast isikust 

menetlejad  

• Teenusepakkujad  
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Klienditeenindus 

ja klienditugi  
• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed  

• Lepingu 

täitmine  

• Nõusolek  

• Seadusejärgne 

erand  

• Tugiteenuste osutajad  

• Teenusepakkujad  

Kindlustusmaks

ete vastuvõtt  
• Kontaktandmed 

• Finantsteave 

• Lepingu 

täitmine  

• Nõusolek 

• Pangad 

Turundus  • Kontaktandmed 

• Turundus  

• Nõusolek 

• Õigustatud huvi  

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

Finantsteave 

Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

IVASS, Autorità Garante 

della protezione dei Dati 

Personali, ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid  

• Kohtud  

Teised kindlustusandjad  

Nõude esitaja 

Nõudest 

teatamine  
• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Nõude 

üksikasjad  

• Lepingu 

täitmine  

• Õigustatud huvi  

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad  

• Teenusepakkujad  

Nõude 

hindamine  
• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandmed  

• Karistusandmed 

• Lepingu 

täitmine  

• Nõusolek 

• Seadusejärgne 

erand 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine  

• Õigustatud huvi  

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad  

• Õigusnõustajad  

• Nõudeeksperdid  
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine  

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Seadusejärgne 

erand 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Õigustatud huvi 

• Nõusolek 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastane andmebaas  

• Õiguskaitseorganid  

Nõude 

lahendamine  
• Finantsteave 

• Lepingu 

täitmine  

• Õigustatud huvi  

• Seadusejärgne 

erand 

• Pangad  

• Õigusnõustajad  

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus  

• Reguleerivad asutused (nt 

IVASS, Autorità Garante della 

protezione dei Dati Personali, 

ACPR, CNIL)  

• Õiguskaitseorganid   

• Kohtud  

• Teised kindlustusandjad  

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine 
• Kontaktandmed 

• Õigustatud huvi 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad  

Lepingute 

haldamine 
• Kontaktandmed  • Lepingu 

täitmine 

 

Turundus • Kontaktandmed 
• Nõusolek 

• Õigustatud huvi 

• Teenusepakkujad 

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes, 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine  

• Külastajad 
• Õigustatud huvi 

• Nõusolek  

• Teenusepakkujad  
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Kõik isikud 

Raamatupidamis

e üleandmine 
• Kõik (vastavalt 

vajadusele) 

• Õigustatud huvi  

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(kindlustustegev

use üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele)  

• Nõusolek 

•  

• Kohtud  

• Ostja  

• Kutselised nõustajad  

Chubb’i 

ettevõtte müük 

või 

restruktureerimi

ne  

• Kõik isikud 
• Õigustatud huvi  

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(kindlustustegev

use üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele)  

• Nõusolek  

• Kohtud 

• Ostja  

• Kutselised nõustajad  

Telefonikõnede 

salvestamine  
• Kontaktandmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõne käigus 

avaldatud muu 

teave 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Õigustatud huvi 

(koolitada 

töötajaid, 

tõendada 

kindlustusleping

u sõlmimise 

tahet, aidata 

lahendada 

kaebusi, 

parandada 

klienditeenindus

t või tuvastada 

pettusi) 

• Teenusepakkujad  

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

 

Uuendatud: detsember 2019 
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14. osa:  Läti – eesti keeles 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada  

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Meie süsteemi 

sissekandmine 
• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu sõlmimine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete 

andmete olemasolu 

kõigi kindlustatud 

isikute kohta) 

• Teenusepakkujad 

Üldine 

taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste 

kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusandme

d 

• Nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada kindlustatud 

isikute vastavus meie 

kinnitatud 

riskiprofiilile ning 

aidata vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Kohaliku õiguse 

järgsed erandid  

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfo pakkujad 

• Pettuste ennetamise 

andmebaasid 

Avalduse 

läbivaatamine 

ja hindamine 

ning lepingu 

ettevalmistami

ne 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu sõlmimiseks 

vajalikud toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata eeldatav 

riskiprofiil ning 

vastav 

kindlustuskaitse tase, 

hind ja liik) 

• Teie nõusolek, kui 

me seda eraldi 

küsisime 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikind

lustajad 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 85 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada  

Pikenduste 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu sõlmimine 

• Õigustatud huvi 

(otsustada, kas 

pikendada 

kindlustust uueks 

perioodiks ja mis 

tingimustel) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenind

us ja 

tugiteenused 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu sõlmimine 

• Nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmak

sete vastuvõtt 
• Kontaktandme

d 

• Finantsteave 

• Lepingu sõlmimine • Pangad 

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(anda kindlustatud 

isikutele teavet neile 

huvi pakkuda võivate 

kindlustustoodete või 

-teenuste kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidega 

ette nähtud 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenevad kohustused 

• Järelevalveasutused (nt 

CNIL, ACPR) 

• Õiguskaitseasutused 

• Kohtud 

• Teised institutsioonid 

(kohtu korraldusel) 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada  

Nõude esitaja 

Nõude 

vastuvõtmine 
• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude andmed 

• Lepingu sõlmimine 

• Õigustatud huvi 

(kolmandate isikute 

nõuete puhul) 

(pidada täpset nõuete 

ja nende esitajate 

registrit) 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nõuete 

hindamine 
• Nõude andmed 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu sõlmimine 

• Õigustatud huvi 

(hinnata nõude 

asjaolusid) 

• Teie nõusolek, kui 

me seda eraldi 

küsisime 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine ja 

kaitsmine 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Advokaadid 

• Nõudeeksperdid 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

 

• Nõude andmed 

• Pettuste 

ennetamiseks 

vajalikud 

andmed 

• Lepingu sõlmimine 

• Õigustatud huvi 

(jälgida, tuvastada ja 

tõkestada pettusi) 

• Teie nõusolek, kui 

me seda eraldi 

küsisime 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettuste ennetamise 

andmebaas 

• Õiguskaitseasutused 

Nõuete 

rahuldamine 
• Finantsteave • Lepingu sõlmimine 

• Õigustatud huvi 

(kolmandate isikute 

nõuete puhul) 

(lahendada 

kolmandate isikute 

põhjendatud 

nõudeid) 

• Pangad 

• Advokaadid 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 87 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada  

Õigusaktidest 

tulenevate 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude andmed 

• Pettuste 

ennetamiseks 

vajalikud 

andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Järelevalveasutused (nt 

CNIL, ACPR) 

• Õiguskaitseasutused 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtu korraldusel) 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- ja 

partnerlussuhete 

haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Lepingute 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Lepingu sõlmimine  

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(teavitada 

äripartnereid nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, teenustest 

või toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Ürituste 

korraldamine 

ja külastajate 

vastuvõtt 

esindustes; 

veebisaidi 

külastajate 

teenindamine 

• Veebisaidi 

kasutajad ja 

külastajad 

• Õigustatud huvi 

(korraldada ja läbi 

viia äripartneritele 

huvi pakkuda võivaid 

üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada  

Kehtib kõigile 

Raamatupidam

ise üleandmine 
• Kõik 

(raamatupidam

isega seonduv) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevuse 

üleandmine 

kooskõlas 

kohaldatavate 

õigusaktidega) 

• Nõusolek 

• Kohtud 

• Ostjad 

• Kutselised nõustajad 

Chubb’i 

ettevõtte müük 

või 

restruktureerim

ine 

• Kõik isikud • Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevuse 

üleandmine 

kooskõlas 

kohaldatavate 

õigusaktidega) 

• Nõusolek 

• Kohtud 

• Ostjad 

• Kutselised nõustajad  

Telefonikõned

e salvestamine 
• Kontaktandme

d 

• Nõude andmed 

• Kõne kestel 

avaldatud muu 

teave 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Õigustatud huvi 

(koolitada töötajaid, 

tõendada 

kindlustuslepingu 

sõlmimise tahet, 

aidata lahendada 

pretensioone, 

parandada 

klienditeenindust või 

tuvastada pettusi) 

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

 

Uuendatud: detsember 2019 
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15. osa:  Leedu – eesti keeles 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Meie süsteemi 

sissekandmine 
• Kontaktandmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete 

kirjete olemasolu 

kõigi kindlustatud 

isikute kohta) 

• Teenusepakkujad 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktandmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusandme

d 

• Nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada 

kindlustatud 

isikute vastavus 

meie lubatavale 

riskiprofiilile ning 

aidata vältida 

pettusi ja muid 

kuritegusid) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Erandid vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased andmebaasid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Kindlustusavald

use 

läbivaatamine, 

riskihindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Kontaktandmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusandme

d 

• Lepingu 

sõlmimisega 

seotud toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata kindlaks 

eeldatav 

riskiprofiil ning 

võimaliku 

kindlustuskaitse 

tase, hind ja liik) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei 

küsi, siis 

„kindlustustegevu

se“ erand  

• Kui me seda 

eraldi küsisime, 

siis teie nõusolek 

• Välised menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikindlu

stajad 

Kindlustusleping

ute pikendamise 

haldamine 

• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(määrata 

kindlaks, kas 

kindlustuskaitset 

pikendada, ja kui, 

siis mis 

tingimustel) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei 

küsi, siis 

„kindlustustegevu

se“ erand  

• Kui me seda 

eraldi küsisime, 

siis teie nõusolek 

• Kolmandatest isikutest 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenindus 

ja klienditugi 
• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmakse

te vastuvõtt 
• Kontaktandmed 

• Finantsteave 

• Lepingu täitmine • Pangad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Turundus • Kontaktandmed 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(anda 

kindlustatud 

isikutele teavet 

huvipakkuvate 

kindlustustoodete 

või -teenuste 

kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtu korraldusel) 

Nõude esitaja 

Nõude 

vastuvõtmine 
• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude 

esitajaks on 

kolmas isik) 

(pidada täpset 

nõuete ja nõuete 

esitajate registrit) 

• Välised menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude 

hindamine 
• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(hinnata nõude 

asjaolusid) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei 

küsi, siis 

„kindlustustegevu

se“ erand 

• Kui me seda 

eraldi küsisime, 

siis teie nõusolek 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Välised menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid 

Pettuste seire ja 

avastamine 
• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(jälgida, 

tuvastada ja 

tõkestada pettusi) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei 

küsi, siis 

„kindlustustegevu

se“ erand 

• „Pettuste 

vältimise“ erand 

• Kui me seda 

eraldi küsisime, 

siis teie nõusolek 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastased andmebaasid 

• Õiguskaitseorganid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude 

lahendamine 
• Finantsteave • Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kolmandate 

isikute nõuete 

puhul) 

(lahendada 

kolmandate 

isikute 

põhjendatud 

nõudeid) 

• Pangad 

• Õigusnõustajad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtu korraldusel) 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine 
• Kontaktandmed • Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- 

ja 

partnerlussuhete 

haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Kontaktide 

haldamine 
• Kontaktandmed • Lepingu täitmine •  

Turundus • Kontaktandmed 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(teavitada 

äripartnereid 

nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, 

teenustest või 

toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate 

vastuvõtt 

esindustes, 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

• Veebisaidi või 

esinduse 

külastaja 

• Õigustatud huvi 

(korraldada ja 

läbi viia 

äripartneritele 

huvi pakkuda 

võivaid üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Kõik isikud 

Raamatupidamis

e üleandmine 
• Kõik 

(raamatupidam

ises nõutav) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevu

se üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• „Kindlustustegev

use“ erand 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Chubb’i ettevõtte 

müük või 

restruktureerimi

ne 

• Kõik isikud • Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevu

se üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• „Kindlustustegev

use“ erand 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõne käigus 

avaldatud muu 

teave 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Õigustatud huvi 

(koolitada 

töötajaid, 

tõendada 

kindlustuslepingu 

sõlmimise tahet, 

aidata lahendada 

kaebusi, 

parandada 

klienditeenindust 

või tuvastada 

pettusi) 

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseorganid 

 

Uuendatud: detsember 2019  
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16. osa:  Holland – eesti keeles 

Tegevus Andmete liik  Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Faili loomine meie 

süsteemis 
• Kontaktandm

ed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete 

kirjete olemasolu 

kõigi kindlustatud 

isikute kohta) 

• Teenusepakkujad 

Tausta ja 

karistusandmete 

kontroll, 

pettusevastane 

kontroll, 

krediidikõlblikkuse 

kontroll 

• Kontaktandm

ed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Sealhulgas 

karistusandme

d 

• Nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada 

kindlustatud 

isikute vastavus 

meie lubatavale 

riskiprofiilile ning 

aidata vältida 

pettusi ja muid 

kuritegusid) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Erandid vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased 

andmebaasid 

Kindlustusavaldus

e ja riskide 

hindamine ning 

lepingute 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Sealhulgas 

terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Toimingud seoses 

lepingu 

sõlmimisega 

• Õigustatud huvi 

(määrata eeldatav 

riskiprofiil ning 

sobiv 

kindlustuskaitse 

tase, hind ja liik) 

• Nõusolek 

• Kohaliku õiguse 

kohased erandid  

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikind

lustajad 
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Tegevus Andmete liik  Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada 

Sõlmimise/pikenda

mise korraldamine 
• Kontaktandm

ed 

• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandme

d  

• Karistusandm

ed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(otsustada, kas 

kindlustuskaitset 

pikendada ja mis 

tingimustel) 

• Nõusolek 

• Erandid vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandatest isikutest 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenindus ja 

klienditugi 
• Kontaktandm

ed 

• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Nõusolek 

• Klienditoe osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmaksete 

vastuvõtt 
• Kontaktandm

ed 

• Finantsteave 

• Lepingu täitmine • Pangad 

Turundus • Kontaktandm

ed 

• Turundus  

• Õigustatud huvi 

(anda kindlustatud 

isikutele teavet 

neile huvi pakkuda 

võivate 

kindlustustoodete 

või -teenuste 

kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate 

kohustuste täitmine 

• Kontaktandm

ed 

• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, FSMA, DPA) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Muud isikud 

• Kindlustusandjad, 

kohtumääruse alusel 
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Tegevus Andmete liik  Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada 

Nõude esitaja 

Nõude 

vastuvõtmine 
• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude esitab 

kolmas isik) 

(pidada täpset 

nõuete ja nõuete 

esitajate registrit) 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Klienditoe osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nõude hindamine • Nõude 

andmed 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu täitmine  

• Õigustatud huvi 

(teha kindlaks 

nõude asjaolud)  

• Nõusolek 

• Erandid vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine  

• Kolmandatest isikutest 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Advokaadid 

• Eksperdid 

Pettusevastane 

kontroll 
• Nõuete 

andmed 

• Pettusevastase

d andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kontroll võimalike 

pettuste 

tuvastamiseks ja 

vältimiseks) 

• Nõusolek 

• Erandid vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine ja 

kaitsmine 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel)  

• Pettusevastased 

andmebaasid 

• Õiguskaitseasutused 
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Tegevus Andmete liik  Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada 

Nõude käsitlemine  • Finantsteave • Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude 

esitajaks on 

kolmas isik) 

(menetleda 

kolmandate isikute 

põhjendatud 

nõudeid) 

• Pangad 

• Advokaadid 

Õigusaktidest 

tulenevate 

kohustuste täitmine 

• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Nõuete 

andmed 

• Pettusevastase

d andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, FSMA, DPA) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjas 

(kohtu korraldusel) 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete haldamine  • Kontaktandm

ed 

• Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- ja 

partnerlussuhete 

haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Lepingute 

haldamine 
• Kontaktandm

ed 

• Lepingu täitmine  

Turundus • Kontaktandm

ed 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(juhul kui kehtib 

erand nõusoleku 

saamise 

kohustusest (RD, 4. 

aprill 2003)) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Andmete liik  Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada 

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate 

vastuvõtt 

esindustes; 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

Teenuseosutajad 

• Esinduse 

külastaja 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(korraldada 

äripartneritele 

huvi pakkuda 

võivaid üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Kõik isikud 

Ettevõtte 

raamatupidamise 

üleandmine 

• Kõik 

(raamatupida

mises nõutav) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtte tegevust 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(Übertragungsverf

ahren der 

Versicherung nach 

geltendem Recht) 

• Nõusolek  

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Chubb’i ettevõtte 

müük või 

restruktureerimine 

• Kõik isikud  • Õigustatud huvi 

(ettevõtte tegevust 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(Übertragungsverf

ahren der 

Versicherung nach 

geltendem Recht) 

• Nõusolek  

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 
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Tegevus Andmete liik  Andmete töötlemise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid edastada 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandm

ed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõne käigus 

avaldatud 

muu teave 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Õigustatud huvi 

(koolitada 

töötajaid, 

tõendada 

kindlustuslepingu 

sõlmimise või 

nõude esitamise 

tahet, aidata 

lahendada 

pretensioone, 

parandada 

klienditeenindust 

või tuvastada 

pettusi) 

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

 

Uuendatud: november 2019 
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17. osa:  Norra – eesti keeles 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Kirje loomine 

meie 

süsteemides 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete kirjete 

olemasolu 

kindlustatud isikute 

kohta) 

• Teenusepakkujad 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste 

kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusandm

ed 

• Nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada kindlustatud 

isikute vastavus meie 

lubatavale 

riskiprofiilile ning 

aidata vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Sõnaselge nõusolek, 

seadusejärgne erand 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased 

andmebaasid 

Kindlustusaval

duse 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu sõlmimisega 

seotud toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata eeldatav 

riskiprofiil ning 

võimaliku 

kindlustuskaitse tase, 

hind ja liik) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikind

lustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pikenduste 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(määrata kindlaks, 

kas kindlustuskaitset 

pikendada, ja kui, siis 

mis tingimustel) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenind

us ja 

klienditugi 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmak

sete vastuvõtt 
• Kontaktandme

d 

• Finantsteave 

• Lepingu täitmine • Pangad 

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(anda kindlustatud 

isikutele teavet 

huvipakkuvate 

kindlustustoodete või 

-teenuste kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude esitaja 

Nõudest 

teatamine 
• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi (kui 

nõude esitajaks on 

kolmas isik) (pidada 

täpset nõuete ja 

nende esitajate 

registrit) 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nõude 

hindamine 
• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(hinnata nõude 

asjaolusid) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Õigusnõuete 
koostamine,  
esitamine või  
kaitsmine 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

• Nõude 

üksikasjad 

Pettusevastased  

andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(otsida, tuvastada ja 

tõkestada pettusi) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Erand 

• „Pettuste 

vältimise“ erand 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastane andmebaas 

• Õiguskaitseorganid 

Nõude 

lahendamine 
• Finantsteave • Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi (kui 

nõude esitajaks on 

kolmas isik) 

(lahendada 

kolmandate isikute 

põhjendatud 

nõudeid)  

• Pangad 

• Õigusnõustajad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastase

d andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 106 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- ja 

partnerlussuhete 

haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Lepingute 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Lepingu täitmine  

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(teavitada 

äripartnereid nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, teenustest 

või toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Ürituste 

korraldamine 

ja külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes, 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

• Veebisaidi või 

esinduse 

külastaja 

• Õigustatud huvi 

(korraldada 

äripartneritele huvi 

pakkuda võivaid 

üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Kõik isikud 

Raamatupidam

ise üleandmine 
• Kõik 

(raamatupida

mises nõutav) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevuse 

üleandmine vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• „Kindlustustegevuse

“ erand 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised  

nõustajad 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 107 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Chubb’i 

ettevõtte müük 

või 

restruktureeri

mine 

Kõik isikud • Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevuse 

üleandmine vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• „Kindlustustegevuse

“ erand 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandme

d 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõne käigus 

avaldatud 

muu teave  

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Õigustatud huvi 

(koolitada töötajaid, 

tõendada 

kindlustuslepingu 

sõlmimise tahet, 

aidata lahendada 

kaebusi, parandada 

klienditeenindust või 

tuvastada pettusi)   

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

 

Uuendatud novembris 2019 
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18. osa:  Poola – eesti keeles  

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Dokumentide loomine 

meie süsteemides 
• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustusle

pingu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete 

kirjete 

olemasolu kõigi 

kindlustatud 

isikute kohta) 

Teenusepakkujad 

Taustakontroll, 

karistuste ja pettuste 

kontroll ning 

krediidikontroll 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada 

kindlustatud 

isikute vastavus 

meie lubatavale 

riskiprofiilile 

ning aidata 

võidelda 

pettuste ja 

finantskuritegev

usega) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfo ettevõtted 

• Finantspettuste vastased 

andmebaasid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Kindlustusavalduse 

läbivaatamine, riskide 

hindamine ja 

kindlustuspakkumise 

esitamine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandm

ed 

• Lepingu 

sõlmimisele 

eelnevad 

toimingud 

• Õigustatud 

huvi (määrata 

eeldatav 

riskiprofiil 

ning vastav 

kindlustuskaits

e tase, hind ja 

liik) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandatest isikutest 

töötlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasiki

ndlustajad 

Kindlustuslepingute 

pikendamise 

haldamine 

• Kontaktandm

ed  

• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandm

ed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (määrata 

kindlaks, kas ja 

mis tingimustel 

kindlustust 

järgmiseks 

perioodiks 

pikendada) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandatest isikutest 

töötlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenindus ja 

klienditugi 

• Kontaktandm

ed 

• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmaksete 

vastuvõtt 

• Kontaktandm

ed 

• Finantsteave 

• Lepingu 

täitmine 

• Pangad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Turundus • Kontaktandm

ed 

• Turundus 

• Õigustatud 

huvi (anda 

kindlustatud 

isikutele teavet 

neid huvitada 

võivate 

kindlustustood

ete või -

teenuste 

kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste täitmine 

• Kontaktandm

ed 

• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused 

(nt ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtu korraldusel) 

Nõude esitaja 

Kindlustusnõuete 

vastuvõtmine 

• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi 

(kolmandate 

isikute nõuete 

puhul) (pidada 

täpset 

arvestust 

esitatud 

nõuete ja 

nende esitajate 

kohta) 

• Kolmandatest isikutest 

töötlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude hindamine • Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandm

ed 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (nõude 

asjaolude 

hindamine) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Nõuete 

koostamine, 

esitamine ja 

kaitsmine 

• Kolmandatest isikutest 

töötlejad 

• Likvideerija 

• Advokaadid 

• Hindajad 

Pettuste seire ja 

avastamine 

• Nõude 

üksikasjad 

• Finantspettus

te vastased 

andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (jälgida, 

tuvastada ja 

tõkestada 

pettusi) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Nõuete 

koostamine, 

esitamine ja 

kaitsmine 

• Seireteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Finantspettuste vastased 

andmebaasid 

• Õiguskaitseorganid 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 112 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõuete menetlemine • Finantsteave • Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi 

(kolmandate 

isikute nõuete 

puhul) 

(menetleda 

kolmandate 

isikute 

põhjendatud 

nõudeid) 

• Pangad 

• Advokaadid 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste täitmine 

• Kindlustuslep

ingu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Finantspettus

te vastased 

andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Järelevalveasutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtu korraldusel) 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete haldamine • Kontaktandm

ed 

• Õigustatud 

huvi (pidada 

täpseid 

andmeid 

sisaldavat 

registrit suhete 

haldamiseks 

klientide ja 

äripartneriteg

a) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Lepingutugi • Kontaktandm

ed 

• Lepingu 

täitmine 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Turundus • Kontaktandm

ed  

• Turundus 

• Õigustatud 

huvi 

(teavitada 

äripartnereid 

nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, 

teenustest ja 

toodetest) 

Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate vastuvõtt 

esindustes, veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

• Esinduste 

külastajad ja 

veebisaidi 

kasutajad 

• Õigustatud 

huvi 

(korraldada ja 

läbi viia 

äripartneritele 

huvi pakkuda 

võivaid 

üritusi) 

• Nõusolek  

• Teenusepakkujad 

Kõik isikud 

Ettevõtte 

raamatupidamisdoku

mentide üleandmine 

• Kõik 

(raamatupida

misega 

seonduvad 

andmed) 

• Õigustatud 

huvi (ettevõtet 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(portfelli 

üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatel

e 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Chubb’i müük või 

restruktureerimine 

• Kõik isikud • Õigustatud 

huvi (ettevõtet 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(portfelli 

üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatel

e 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Telefonikõnede 

salvestamine 

• Kontaktandm

ed 

• Nõude 

andmed 

• Kõnes 

sisalduv muu 

teave 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Õigustatud 

huvi (töötajate 

koolitamiseks, 

lepingu 

sõlmimise 

tahte 

tõendamiseks, 

kaebuste 

tõhusamaks 

menetlemiseks, 

klienditeenind

use 

parandamiseks 

ja pettuste 

avastamiseks) 

• Teenusepakkujad 

• Järelevalveasutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseorganid 

 

Uuendatud: [ ]. novembril 2019 
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19. osa:  Portugal – eesti keeles 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Kirje loomine 

meie 

süsteemides  

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (tagada 

täpsete 

andmete 

olemasolu 

kõigi 

kindlustatud 

isikute kohta)  

•  Teenusepakkujad  

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste 

kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusandme

d 

• Tingimuslik 

nõusolek 

• Õigustatud 

huvi (tagada 

kindlustatud 

isikute vastavus 

meie 

lubatavale 

riskiprofiilile 

ning aidata 

vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus  

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased 

andmebaasid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Kindlustusavald

use 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu 

sõlmimisega 

seotud 

toimingud  

• Õigustatud 

huvi (määrata 

eeldatav 

riskiprofiil ning 

võimaliku 

kindlustuskaits

e tase, hind ja 

liik) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikindl

ustajad 

Pikenduste 

haldamine 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (määrata 

kindlaks, kas 

kindlustuskaits

et pikendada, 

ja kui, siis mis 

tingimustel)  

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teenusepakkujad  

Klienditeenindu

s ja klienditugi 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed  

• Lepingu 

täitmine 

• Tingimuslik 

nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmaks

ete vastuvõtt 

• Kontaktandme

d  

• Finantsteave 

• Lepingu 

täitmine 

• Pangad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud 

huvi (anda 

kindlustatud 

isikutele teavet 

huvipakkuvate 

kindlustustoode

te või -teenuste 

kohta)  

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

Portugali Pank, ASF, 

CNPD/CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtu korraldusel) 

Nõuete esitajad 

Nõudest 

teatamine 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (kui nõude 

esitajaks on 

kolmas isik) 

(pidada täpset 

laekunud 

nõuete ja 

nende esitajate 

registrit) 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude 

hindamine 

• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (hinnata 

nõude 

asjaolusid) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

• Nõude 

üksikasjad  

• Pettuste 

ennetamiseks 

ja 

tõkestamiseks 

vajalikud 

andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (jälgida, 

tuvastada ja 

tõkestada 

pettusi) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Seireteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastane andmebaas 

• Õiguskaitseorganid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude 

lahendamine 

• Finantsteave • Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi 

(kolmandate 

isikute nõuete 

puhul) 

(lahendada 

kolmandate 

isikute 

õigustatud 

nõudeid) 

• Pangad 

• Õigusnõustajad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettuste 

ennetamiseks 

ja 

tõkestamiseks 

vajalikud 

andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

Portugali Pank, ASF, 

CNPD/CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine 

• Kontaktandme

d 

• Õigustatud 

huvi (pidada 

täpset registrit 

kliendi- ja 

partnerlussuhet

e haldamiseks)  

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Lepingute 

haldamine 

• Kontaktandme

d 

• Lepingu 

täitmine 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud 

huvi (teavitada 

äripartnereid 

nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, 

teenustest või 

toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes 

• Esinduse 

külastaja 

• Õigustatud 

huvi 

(korraldada ja 

läbi viia 

äripartneritele 

huvi pakkuda 

võivaid üritusi)  

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Kõik isikud 

Raamatupidami

se üleandmine 

• Kõik 

(raamatupidam

ises nõutavad 

andmed) 

• Õigustatud 

huvi (meie 

tegevust õigesti 

struktureerida)  

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(kindlustustege

vuse 

üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatel

e 

õigusaktidele)  

• Nõusolek 

• Kohtud  

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Chubb’i 

ettevõtte müük 

või 

restruktureerim

ine 

• Kõik • Õigustatud 

huvi (meie 

tegevust õigesti 

struktureerida)  

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(kindlustustege

vuse 

üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatel

e 

õigusaktidele)  

• Nõusolek  

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Telefonikõnede 

salvestamine 

• Kontaktandme

d 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõne käigus 

avaldatud muu 

teave 

• Nõusolek 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus  

• Õigustatud 

huvi (koolitada 

töötajaid, 

tõendada 

kindlustuslepin

gu sõlmimise 

tahet, aidata 

lahendada 

kaebusi, 

parandada 

klienditeenindu

st või tuvastada 

pettusi) 

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Ametiasutused 

Uuendatud detsembris 2019 
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20. osa:  Rumeenia – eesti keeles 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Potentsiaalsed 

kindlustusvõtja

d ja 

kindlustatud 

isikud 

• Kontaktandmed 

• Personaalne 

riskiteave  

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (tagada 

täpsete 

andmete 

olemasolu 

kõigi 

kindlustatud 

isikute kohta)   

• Teenusepakkujad 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste 

kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktandmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusandmed 

• Nõusolek 

• Õigustatud 

huvi (tagada 

kindlustatud 

isikute 

vastavus meie 

lubatavale 

riskiprofiilile 

ning aidata 

vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased 

andmebaasid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Kindlustusavald

use 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandmed 

• Kontaktandmed 

• Lepingu 

sõlmimisega 

seotud 

toimingud 

• Õigustatud 

huvi (määrata 

eeldatav 

riskiprofiil 

ning võimaliku 

kindlustuskaits

e tase, hind ja 

liik) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikindl

ustajad 

Pikenduste 

haldamine 

• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Personaalne 

riskiteave  

• Terviseandmed 

• Karistusandmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (määrata 

kindlaks, kas 

kindlustuskaits

et pikendada, 

ja kui, siis mis 

tingimustel) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele   

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenindu

s ja klienditugi 

• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmaks

ete vastuvõtt 

• Kontaktandmed 

• Finantsteave 

• Lepingu 

täitmine 

• Pangad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Turundus 

 

• Kontaktandmed 

turunduseks 

• Õigustatud 

huvi (anda 

kindlustatud 

isikutele teavet 

huvipakkuvate 

kindlustustood

ete või -

teenuste kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Personaalne 

riskiteave  

• Finantsteave  

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt  

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtu korraldusel) 

Nõude esitaja 

Nõudest 

teatamine 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (kui 

nõude esitajaks 

on kolmas isik) 

(pidada täpset 

laekunud 

nõuete ja 

nende esitajate 

registrit) 

• Kolmandast isikust  

• menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude 

hindamine 

Nõude üksikasjad 

Terviseandmed 

Karistusandmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

• huvi (hinnata 

nõude 

asjaolusid) 

• Nõusolek  

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele  

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

• kaitsmine 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitluse spetsialistid  

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

Nõude üksikasjad 

Pettusevastased 

andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud 

huvi (jälgida, 

tuvastada ja 

tõkestada 

pettusi) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele  

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine  

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel)  

• Pettusevastane andmebaas 

• Õiguskaitseorganid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude 

lahendamine 

Finantsteave • Lepingu 

• täitmine 

• Õigustatud 

huvi (kui 

nõude esitajaks 

on kolmas isik) 

(lahendada 

kolmandate 

isikute 

põhjendatud 

nõudeid)  

• Pangad  

• Õigusnõustajad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud  

• Teised kindlustusandjad 

(kohtu korraldusel) 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine 

• Kontaktandmed • Õigustatud 

huvi (pidada 

täpset registrit 

kliendi- ja 

partnerlussuhe

te 

haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Lepingute 

haldamine 

• Kontaktandmed • Lepingu 

täitmine 

• Teenusepakkujad 

Turundus • Kontaktandmed 

turunduseks 

• Õigustatud 

huvi (teavitada 

äripartnereid 

nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, 

teenustest või 

toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes, 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

• Veebisaidi või 

esinduse 

külastaja 

• Õigustatud 

huvi 

(korraldada ja 

läbi viia 

äripartneritele 

huvi pakkuda 

võivaid üritusi) 

Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Kõik isikud 

Raamatupidami

se üleandmine 

• Kõik 

(raamatupidami

sega seonduv) 

• Õigustatud 

huvi (ettevõtet 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(kindlustustege

vuse 

üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatel

e 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Chubb’i 

ettevõtte müük 

või 

restruktureerim

ine 

Kõik isikud • Õigustatud 

huvi (ettevõtet 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(kindlustustege

vuse 

üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatel

e 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Telefonikõnede 

salvestamine 

• Kontaktandmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Muud andmed, 

• mida kõne 

kestel anti 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Õigustatud 

huvi (koolitada 

töötajaid, 

tõendada 

kindlustuslepin

gu sõlmimise 

tahet, aidata 

lahendada 

kaebusi, 

parandada 

klienditeenindu

st või 

tuvastada 

pettusi) 

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Kohtud 

• Õiguskaitseorganid 

 

Uuendatud detsembris 2019 
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21. osa:  Slovakkia – eesti keeles 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise alus Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Kirje loomine 

meie 

süsteemides  

• Kontaktand

med 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustusle

pingu 

andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete 

andmete olemasolu 

kõigi kindlustatud 

isikute kohta) 

• Teenusepakkujad 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste 

kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktand

med 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusand

med 

• Nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada kindlustatud 

isikute vastavus meie 

lubatavale 

riskiprofiilile ning 

aidata vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Erand vastavalt 

kohalikule õigusele 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased 

andmebaasid 

Kindlustusaval

duse 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandm

ed 

• Karistusand

med 

• Lepingu sõlmimisega 

seotud toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata eeldatav 

riskiprofiil ning 

võimaliku 

kindlustuskaitse tase, 

hind ja liik) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsinud, 

siis kehtib 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasiki

ndlustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise alus Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Kindlustuslepi

ngute 

pikendamise 

haldamine 

• Kontaktand

med 

• Kindlustusle

pingu 

andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandm

ed 

• Karistusand

med 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(määrata kindlaks, 

kas kindlustuskaitset 

pikendada, ja kui, siis 

mis tingimustel) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsinud, 

siis kehtib 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenind

use ja 

klienditoe 

pakkumine 

• Kontaktand

med 

• Kindlustusle

pingu 

andmed 

• Lepingu täitmine 

• Nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmak

sete vastuvõtt 

• Kontaktand

med 

• Finantsteave 

• Lepingu täitmine • Pangad 

Turundus • Kontaktand

med 

• Turundus 

• Õigustatud huvi (anda 

kindlustatud isikutele 

teavet huvipakkuvate 

kindlustustoodete või -

teenuste kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktand

med 

• Kindlustusle

pingu 

andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

 

• Reguleerivad asutused 

(nt ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 

Nõude esitaja 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise alus Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõudest 

teatamine 

• Kindlustusle

pingu 

andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi (kui 

nõude esitajaks on 

kolmas isik) (pidada 

täpset laekunud 

nõuete ja nende 

esitajate registrit) 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nõude 

hindamine 

• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandm

ed 

• Karistusand

med 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(hinnata nõude 

asjaolusid) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsinud, 

siis kehtib 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek 

• Õigusnõuete 

esitamine või 

kaitsmine 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastas

ed andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(jälgida, tuvastada ja 

tõkestada pettusi)  

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsinud, 

siis kehtib 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• „Pettuste 

ennetamise“ erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek 

• Õigusnõuete 

koostamine, esitamine 

või kaitsmine 

• Jälgimisteenuste 

osutajad (erandjuhtudel) 

• Pettusevastased 

andmebaasid 

• Õiguskaitseorganid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise alus Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude 

lahendamine 

Finantsteave • Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kolmandate isikute 

nõuete puhul) 

(lahendada 

kolmandate isikute 

põhjendatud nõudeid) 

• Pangad 

• Advokaadid 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustusle

pingu 

andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastas

ed andmed 

• Finantsteave 

Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

 

• Reguleerivad asutused 

(nt ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtu korraldusel) 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

sõlmimine ja 

haldamine 

• Kontakta

ndmed 

• Õigustatud huvi 

(pidada korrektset registrit 

kliendi- ja 

partnerlussuhete 

haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Lepingute 

haldamine 

• Kontakta

ndmed 

• Lepingu täitmine  

Turundus • Kontakta

ndmed 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(teavitada äripartnereid 

neid huvitada võivatest 

üritustest, teenustest või 

toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Ürituste 

korraldamine 

ja külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes, 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

• Veebisaid

i kasutajad ja 

esinduste 

külastajad 

• Õigustatud huvi 

(korraldada 

äripartneritele huvi 

pakkuda võivaid 

üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise alus Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Kõik isikud 

Raamatupida

mise 

üleandmine 

• Kõik 

(raamatupidamise

s nõutav) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustusportfelli 

üleandmine vastavalt 

kohaldatavale õigusele) 

• Nõusolek 

• „Kindlustustegevu

se“ erand 

• Kohtud 

• Ostjad 

• Kutselised nõustajad 

Chubb’i 

ettevõtte müük 

või 

restruktureeri

mine 

• Kõik • Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustusportfelli 

üleandmine vastavalt 

kohaldatavale õigusele) 

• Nõusolek 

• „Kindlustustegevu

se“ erand 

• Kohtud 

• Ostjad 

• Kutselised nõustajad 

Telefonikõnede 

salvestamine 

• Kontakta

ndmed 

• Nõude 

andmed 

• Muud 

kõne kestel 

esitatud andmed 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Õigustatud huvi 

(koolitada töötajaid, 

tõendada 

kindlustuslepingu 

sõlmimise tahet, aidata 

lahendada kaebusi, 

parandada 

klienditeenindust või 

tuvastada pettusi) 

 

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad 

asutused  

• Kohtud 

• Õiguskaitseorganid 

 

Uuendatud detsembris 2019 
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22. osa:  Sloveenia – eesti keeles 

Tegevus Kogutavate andmete 

liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Kirjete loomine 

meie süsteemides 

• Kontaktandm

ed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustusle

pingu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatu

d huvi (tagada 

täpsete andmete 

olemasolu kõigi 

kindlustatud 

isikute kohta) 

• Teenuseosutajatele 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste kontroll, 

krediidikontroll 

• Kontaktandm

ed 

• Personaalne 

riskiteave 

•  

Karistusandmed 

• Tingimus

lik nõusolek 

• Õigustatu

d huvi (tagada 

kindlustatud 

isikute vastavus 

meie lubatavale 

riskiprofiilile 

ning aidata 

ennetada 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Õigusakti

dest tulenev 

kohustus 

• Teenuseosutajatele 

• Krediidiinfoagentuuride

le 

• Pettusevastastesse 

andmebaasidesse  

 

Kindlustuspakku

mise koostamine, 

riskide hindamine 

ja 

kindlustuslepingu 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandm

ed 

• Karistusand

med 

• Lepingu 

sõlmimisega 

seotud toimingud 

• Õigustatu

d huvi (määrata 

eeldatav 

riskiprofiil ning 

sobiv 

kindlustuskaitse 

tase, hind ja liik) 

• Nõusolek  

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejatele 

• Teistele 

kindlustusandjatele/edasikindlus

tajatele 
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Tegevus Kogutavate andmete 

liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Kindlustuse 

pikendamise 

haldamine 

• Kontaktandm

ed 

• Kindlustusle

pingu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandm

ed 

• Karistusand

med 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatu

d huvi (otsustada, 

kas pikendada 

kindlustuslepingu

t uueks perioodiks 

ja mis 

tingimustel) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejatele 

• Teenuse-osutajatele 

 

Klienditeenindus 

ja klienditugi 

• Kontaktandm

ed 

• Kindlustusle

pingu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Tingimus

lik nõusolek 

• Tugiteenuste osutajatele 

• Teenuseosutajatele 

Kindlustusmakset

e vastuvõtt 

• Kontaktandm

ed 

• Finantsteave 

• Lepingu 

täitmine 

•  

• Pankadele 

Turundus • Kontaktandm

ed 

• Turundus  

• Õigustatu

d huvi (anda 

kindlustatud 

isikutele teavet 

neile huvi 

pakkuda võivate 

kindlustustoodete 

või -teenuste 

kohta) 

 

• Teenuseosutajatele 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandm

ed 

• Kindlustusle

pingu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusakti

dest tulenev 

kohustus 

• Reguleerivatele 

asutustele (nt CNIL, ACPR) 

• Õiguskaitseasutustele 

• Kohtutele  

• Teistele 

kindlustusandjatele (kohtu 

korraldusel) 
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Tegevus Kogutavate andmete 

liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude esitaja 

Nõude 

vastuvõtmine 

• Kindlustusle

pingu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatu

d huvi 

(kolmandate 

isikute nõuete 

puhul) (pidada 

täpset laekunud 

nõuete ja nende 

esitajate registrit) 

• Kolmandatele isikutele 

• Tugiteenuste osutajatele 

• Teenuseosutajatele 

Nõude hindamine • Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandm

ed  

• Karistusand

med 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatu

d huvi (hinnata 

nõude asjaolusid) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Õigusnõu

ete koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Kolmandast isikust 

menetlejatele 

• Kahjukäsitlejatele 

• Õigusnõustajatele 

• Nõudeekspertidele 

Pettuste jälgimine 

ja tuvastamine 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettuste 

vältimiseks vajalikud 

andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatu

d huvi (jälgida, 

tuvastada ja 

tõkestada pettusi) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Õigusnõu

ete koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Seireteenuste osutajatele 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastastesse 

andmebaasidesse  

• Õiguskaitseasutustele 
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Tegevus Kogutavate andmete 

liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõuete 

lahendamine 

• Finantsteave • Lepingu 

täitmine 

• Õigustatu

d huvi 

(kolmandate 

isikute nõuete 

puhul) (lahendada 

kolmandate 

isikute 

põhjendatud 

nõudeid) 

• Pankadele 

• Advokaatidele 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustusle

pingu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettuste 

vältimiseks vajalikud 

andmed 

• Finantsteave 

• Õigusakti

dest tulenev 

kohustus 

• Reguleerivatele 

asutustele (nt CNIL, ACPR) 

• Õiguskaitseasutustele 

• Kohtutele 

• Teistele kindlustatud 

isikutele (kohtu korraldusel) 

Äripartnerid ja külastajad, kontserni veebisaitide kasutajad 

Suhete haldamine • Kontaktandm

ed 

• Õigustatu

d huvi (pidada 

täpseid andmeid 

sisaldavat 

registrit suhete 

haldamiseks 

klientide ja 

äripartneritega) 

• Nõusolek 

Teenuseosutajatele 

 

Kontaktide 

haldamine 

• Kontaktandm

ed 

• Lepingu 

täitmine 

 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 138 

Tegevus Kogutavate andmete 

liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Turundus • Kontaktandm

ed 

• Turundus 

• Õigustatu

d huvi (teavitada 

äripartnereid 

nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, 

teenustest ja 

toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenuseosutajatele 

 

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes; 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

• Veebisaidi 

või esinduse külastaja 

• Õigustatu

d huvi 

(korraldada 

äripartneritele 

huvi pakkuda 

võivaid üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenuseosutajatele 

Kõik isikud 

Raamatupidamis

e üleandmine 

• Kõik 

(raamatupidamises 

nõutav) 

• Õigustatu

d huvi 

(äritegevust 

korrektselt 

korraldada) 

• Õigusakti

dest tulenev 

kohustus 

(kindlustustegevu

se üleandmine 

kooskõlas 

kohaldatavate 

õigusaktidega) 

• Nõusolek  

• Kohtutele 

• Ostjatele 

• Kutselistele nõustajatele 
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Tegevus Kogutavate andmete 

liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Chubb’i müük 

või 

restruktureerimi

ne 

• Kõik • Õigustatu

d huvi 

(äritegevust 

korrektselt 

korraldada) 

• Õigusakti

dest tulenev 

kohustus 

(kindlustustegevu

se üleandmine 

kooskõlas 

kohaldatavate 

õigusaktidega) 

• Nõusolek 

• Kohtutele 

• Ostjatele 

• Kutselistele nõustajatele 

Telefonikõnede 

salvestamine 

• Kontaktandm

ed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõne kestel 

jagatud muu teave 

• Õigusakti

dest tulenev 

kohustus 

• Õigustatu

d huvi (tõendada 

kindlustuslepingu 

sõlmimise tahet, 

aidata lahendada 

pretensioone, 

parandada 

klienditeenindust 

või tuvastada 

pettusi) 

• Teenuseosutajatele 

• Reguleerivatele 

asutustele 

• Kohtutele 

• Õiguskaitseasutustele 

 

Uuendatud detsembris 2019 
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23. osa:  Hispaania – eesti keeles 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Kirje loomine 

meie süsteemides 
• Kontaktandmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete 

kirjete 

olemasolu kõigi 

kindlustatud 

isikute kohta) 

• Teenusepakkujad 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktandmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusandme

d 

• Tingimuslik 

nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada 

kindlustatud 

isikute vastavus 

meie lubatavale 

riskiprofiilile 

ning aidata 

vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Sõnaselge 

nõusolek, 

seadusejärgse 

erandina 

(karistusandmet

e puhul) 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased andmebaasid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Kindlustusavald

use 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu 

sõlmimisega 

seotud 

toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata 

eeldatav 

riskiprofiil ning 

võimaliku 

kindlustuskaitse 

tase, hind ja 

liik) 

• Nõusolek 

• Sõnaselge 

nõusolek, 

seadusejärgse 

erandina 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikindlu

stajad 

Pikenduste 

haldamine 
• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(määrata 

kindlaks, kas 

kindlustuskaitse

t pikendada, ja 

kui, siis mis 

tingimustel) 

• Nõusolek 

• Sõnaselge 

nõusolek, 

seadusejärgse 

erandina 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Klienditeenindus 

ja klienditugi 
• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele (seoses 

kindlustuslepin

gu andmetega) 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmaks

ete vastuvõtt 
• Kontaktandmed 

• Finantsteave 

• Lepingu 

täitmine 

• Pangad 

Turundus • Kontaktandmed 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(anda 

kindlustatud 

isikutele teavet 

huvipakkuvate 

kindlustustoodet

e või -teenuste 

kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandmed 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 

Nõude esitaja 

Nõudest 

teatamine 
• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude 

esitajaks on 

kolmas isik) 

(pidada täpset 

nõuete ja nende 

esitajate 

registrit) 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude 

hindamine 
• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandmed 

• Karistusandme

d 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(hinnata nõude 

asjaolusid) 

• Nõusolek 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Sõnaselge 

nõusolek, 

seadusejärgse 

erandina 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased  

andmed 

• Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(jälgida, 

tuvastada ja 

tõkestada 

pettusi) 

• Nõusolek 

• Erandid 

vastavalt 

kohalikule 

õigusele 

• Sõnaselge 

nõusolek, 

seadusejärgse 

erandina 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastane andmebaas 

• Õiguskaitseorganid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude 

lahendamine 
• Finantsteave • Lepingu 

täitmine 

• Õigustatud huvi 

(kui nõude 

esitajaks on 

kolmas isik) 

(lahendada 

kolmandate 

isikute 

põhjendatud 

nõudeid)  

• Pangad 

• Õigusnõustajad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepin

gu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastased 

andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine 
• Kontaktandmed • Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- 

ja 

partnerlussuhet

e haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Lepingute 

haldamine 
• Kontaktandmed • Lepingu 

täitmine 

• Teenusepakkujad 

Turundus • Kontaktandmed 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(teavitada 

äripartnereid 

nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, 

teenustest või 

toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Ürituste 

korraldamine ja 

külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes, 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

• Veebisaidi või 

esinduse 

külastaja 

• Õigustatud huvi 

(korraldada 

äripartneritele 

huvi pakkuda 

võivaid üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Kõik isikud 

Raamatupidami

se üleandmine 
• Kõik 

(raamatupidam

ises nõutav) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtet 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(kindlustustegev

use üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Chubb’i 

ettevõtte müük 

või 

restruktureerimi

ne 

• Kõik isikud • Õigustatud huvi 

(ettevõtet 

õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

(kindlustustegev

use üleandmine 

vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 146 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete 

kasutamise alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõne käigus 

avaldatud muu 

teave  

• Õigusaktidest 

tulenev 

kohustus 

• Õigustatud huvi 

(koolitada 

töötajaid, 

tõendada 

kindlustusleping

u sõlmimise 

tahet, aidata 

lahendada 

kaebusi, 

parandada 

klienditeenindus

t või tuvastada 

pettusi)   

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

Uuendatud augustis 2021 
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24. osa:  Rootsi – eesti keeles 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Kirje loomine 

meie 

süsteemides 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete kirjete 

olemasolu 

kindlustatud isikute 

kohta) 

• Teenusepakkujad 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste 

kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusandm

ed 

• Nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada kindlustatud 

isikute vastavus meie 

lubatavale 

riskiprofiilile ning 

aidata vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Sõnaselge nõusolek, 

seadusejärgne erand 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased 

andmebaasid 

Kindlustusaval

duse 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu sõlmimisega 

seotud toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata eeldatav 

riskiprofiil ning 

võimaliku 

kindlustuskaitse tase, 

hind ja liik) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikind

lustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pikenduste 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(määrata kindlaks, 

kas kindlustuskaitset 

pikendada, ja kui, siis 

mis tingimustel) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenind

us ja 

klienditugi 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmak

sete vastuvõtt 
• Kontaktandme

d 

• Finantsteave 

• Lepingu täitmine • Pangad 

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(anda kindlustatud 

isikutele teavet 

huvipakkuvate 

kindlustustoodete või 

-teenuste kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude esitaja 

Nõudest 

teatamine 
• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi (kui 

nõude esitajaks on 

kolmas isik) (pidada 

täpset nõuete ja 

nende esitajate 

registrit) 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nõude 

hindamine 
• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(hinnata nõude 

asjaolusid) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Õigusnõuete 

koostamine,  

esitamine või  

kaitsmine 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

• Nõude 

üksikasjad 

Pettusevastased  

andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(otsida, tuvastada ja 

tõkestada pettusi) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Erand 

• „Pettuste 

vältimise“ erand 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastane andmebaas 

• Õiguskaitseorganid 

Nõude 

lahendamine 
• Finantsteave • Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi (kui 

nõude esitajaks on 

kolmas isik) 

(lahendada 

kolmandate isikute 

põhjendatud 

nõudeid)  

• Pangad 

• Õigusnõustajad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastase

d andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

ACPR, CNIL) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- ja 

partnerlussuhete 

haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Lepingute 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Lepingu täitmine  

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(teavitada 

äripartnereid nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, teenustest 

või toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Ürituste 

korraldamine 

ja külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes, 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

• Veebisaidi või 

esinduse 

külastaja 

• Õigustatud huvi 

(korraldada 

äripartneritele huvi 

pakkuda võivaid 

üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Kõik isikud 

Raamatupidam

ise üleandmine 
• Kõik 

(raamatupida

mises nõutav) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevuse 

üleandmine vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• „Kindlustustegevuse

“ erand 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised  

nõustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Chubb’i 

ettevõtte müük 

või 

restruktureeri

mine 

Kõik isikud • Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevuse 

üleandmine vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• „Kindlustustegevuse

“ erand 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandme

d 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõne käigus 

avaldatud 

muu teave  

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Õigustatud huvi 

(koolitada töötajaid, 

tõendada 

kindlustuslepingu 

sõlmimise tahet, 

aidata lahendada 

kaebusi, parandada 

klienditeenindust või 

tuvastada pettusi)   

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

 

Uuendatud novembris 2019 
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25. osa:  Ühendkuningriik – eesti keeles 

Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud 

Kirje loomine 

meie 

süsteemides 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(tagada täpsete kirjete 

olemasolu 

kindlustatud isikute 

kohta) 

• Teenusepakkujad 

Taustauuring, 

karistatuse ja 

pettuste 

kontroll, 

krediidivõime 

kontroll 

• Kontaktandme

d 

• Personaalne 

riskiteave 

• Karistusandm

ed 

• Nõusolek 

• Õigustatud huvi 

(tagada kindlustatud 

isikute vastavus meie 

lubatavale 

riskiprofiilile ning 

aidata vältida 

kuritegevust ja 

pettusi) 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Sõnaselge nõusolek, 

seadusejärgne erand 

• Teenusepakkujad 

• Krediidiinfoagentuurid 

• Pettusevastased 

andmebaasid 

Kindlustusaval

duse 

läbivaatamine, 

riskide 

hindamine ja 

lepingu 

sõlmimine 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu sõlmimisega 

seotud toimingud 

• Õigustatud huvi 

(määrata eeldatav 

riskiprofiil ning 

võimaliku 

kindlustuskaitse tase, 

hind ja liik) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teised 

kindlustusandjad/edasikind

lustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pikenduste 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(määrata kindlaks, 

kas kindlustuskaitset 

pikendada, ja kui, siis 

mis tingimustel) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Teenusepakkujad 

Klienditeenind

us ja 

klienditugi 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Lepingu täitmine 

• Nõusolek 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Kindlustusmak

sete vastuvõtt 
• Kontaktandme

d 

• Finantsteave 

• Lepingu täitmine • Pangad 

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(anda kindlustatud 

isikutele teavet 

huvipakkuvate 

kindlustustoodete või 

-teenuste kohta) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kontaktandme

d 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Personaalne 

riskiteave 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

FRA, PRA, ICO) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Nõude esitaja 

Nõudest 

teatamine 
• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi (kui 

nõude esitajaks on 

kolmas isik) (pidada 

täpset nõuete ja 

nende esitajate 

registrit) 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Tugiteenuste osutajad 

• Teenusepakkujad 

Nõude 

hindamine 
• Nõude 

üksikasjad 

• Terviseandme

d 

• Karistusandm

ed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(hinnata nõude 

asjaolusid) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Õigusnõuete 

koostamine,  

esitamine või  

kaitsmine 

• Kolmandast isikust 

menetlejad 

• Kahjukäsitlejad 

• Õigusnõustajad 

• Nõudeeksperdid 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Pettuste 

jälgimine ja 

tuvastamine 

• Nõude 

üksikasjad 

Pettusevastased  

andmed 

• Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi 

(otsida, tuvastada ja 

tõkestada pettusi) 

• Kui me teilt 

nõusolekut ei küsi, 

siis 

„kindlustustegevuse“ 

erand 

• Kui me seda eraldi 

küsisime, siis teie 

nõusolek  

• Erand 

• „Pettuste 

vältimise“ erand 

• Õigusnõuete 

koostamine, 

esitamine või 

kaitsmine 

• Jälgimisteenuste osutajad 

(erandjuhtudel) 

• Pettusevastane andmebaas 

• Õiguskaitseorganid 

Nõude 

lahendamine 
• Finantsteave • Lepingu täitmine 

• Õigustatud huvi (kui 

nõude esitajaks on 

kolmas isik) 

(lahendada 

kolmandate isikute 

põhjendatud 

nõudeid)  

• Pangad 

• Õigusnõustajad 

Õigusaktidest 

tulenevate ja 

regulatiivsete 

kohustuste 

täitmine 

• Kindlustuslepi

ngu andmed 

• Nõude 

üksikasjad 

• Pettusevastase

d andmed 

• Finantsteave 

• Õigusaktidest tulenev 

kohustus 

• Reguleerivad asutused (nt 

FCA, PRA, ICO) 

• Õiguskaitseorganid 

• Kohtud 

• Teised kindlustusandjad 

(kohtumääruse alusel) 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Äripartnerid ja külastajad 

Suhete 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Õigustatud huvi 

(pidada täpset 

registrit kliendi- ja 

partnerlussuhete 

haldamiseks) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Lepingute 

haldamine 
• Kontaktandme

d 

• Lepingu täitmine  

Turundus • Kontaktandme

d 

• Turundus 

• Õigustatud huvi 

(teavitada 

äripartnereid nende 

valdkonnaga 

seonduvatest 

üritustest, teenustest 

või toodetest) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Ürituste 

korraldamine 

ja külastajate 

vastuvõtmine 

esindustes, 

veebisaidi 

kasutajate 

teenindamine 

• Veebisaidi või 

esinduse 

külastaja 

• Õigustatud huvi 

(korraldada 

äripartneritele huvi 

pakkuda võivaid 

üritusi) 

• Nõusolek 

• Teenusepakkujad 

Kõik isikud 

Raamatupidam

ise üleandmine 
• Kõik 

(raamatupida

mises nõutav) 

• Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevuse 

üleandmine vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• „Kindlustustegevuse

“ erand 

• Kohtud 

• Ostja 

• Kutselised  

nõustajad 
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Tegevus Kogutavate 

andmete liik 

Andmete kasutamise 

alus 

Isikud, kellele me võime 

andmeid avaldada 

Chubb’i 

ettevõtte müük 

või 

restruktureeri

mine 

Kõik isikud • Õigustatud huvi 

(ettevõtet õigesti 

struktureerida) 

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

(kindlustustegevuse 

üleandmine vastavalt 

kohaldatavatele 

õigusaktidele) 

• Nõusolek 

• „Kindlustustegevuse

“ erand 

• Ostja 

• Kutselised nõustajad 

Telefonikõnede 

salvestamine 
• Kontaktandme

d 

• Nõude 

üksikasjad 

• Kõne käigus 

avaldatud 

muu teave  

• Õigusaktidest 

tulenev kohustus 

• Õigustatud huvi 

(koolitada töötajaid, 

tõendada 

kindlustuslepingu 

sõlmimise tahet, 

aidata lahendada 

kaebusi, parandada 

klienditeenindust või 

tuvastada pettusi)   

• Teenusepakkujad 

• Reguleerivad asutused 

• Kohtud 

• Õiguskaitseasutused 

 

Uuendatud novembris 2019 

 


