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1. osa: Ühendkuningriik – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja puuded, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)
(õnnetusja
tervisekindlustuse,
tööõnnetuskindlustuse, elu- ja reisikindlustuse, meelelahutussektori
vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused
(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul)

Finantsteave

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed

Turundusteave

•

Nimi, e-posti aadress, huvid / turunduslistide tellimused,
nõusolekud või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh
kasutajakonto andmed, IP-aadress ja brauseri kogutavad andmed)

Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Nõude esitaja
•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, telefoni andmed ja IMEIkood
(mobiiltelefonikindlustuse
puhul)
sõiduki
registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse või privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse
aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Kindlustuslepingu
andmed
(v.a juhul, kui nõude
esitaja on kolmas isik)

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

Turundus

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametinimetus

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja
brauseri kogutavad andmed)
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Andmete liik
Kontorite külastajad

Andmed, mida me üldjuhul kogume
•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Uuendatud novembris 2019
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2. osa: Austria – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
Kontaktandmed

•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-post

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustatud isikuga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma

•

Erandid jm, varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Varasemad nõuded

•

Sõiduki
registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või elulookirjeldus (nt juhtkonna ja töötajate
kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja puuded, terviselugu ja läbitud ravi,
isiklikud harjumused (nt suitsetamine, alkoholitarvitamine)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused

Finantsteave

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed

Turundus

•

Nimi

•

E-post

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud

•

Turundusnõusolekud

•

Veebisaidi andmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Nõude esitaja
•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud isikuga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma

•

Erandid jm, varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Mobiiltelefoni andmed ja IMEI-kood (mobiiltelefonikindlustuse
puhul)

•

Sõiduki registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse
aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Nõude üksikasjad

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Finantsteave

•

Aadress, varasemad alusetud nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Kindlustuslepingu
andmed (v.a juhul, kui
nõude esitaja on kolmas
isik)

Kindlustuslepingu
andmed (v.a juhul, kui
nõude esitaja on kolmas
isik)

(nt

sõidukikindlustuse

või

Äripartnerid, külastajad ja kontserni veebisaitide kasutajad
Kontaktandmed

Turundus

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töökoha telefoninumbrid

•

Ametinimetus

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-post

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh veebikonto andmed, IP-aadress ja brauseri
kogutavad andmed)
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Andmete liik
Külastajad

Andmed, mida me üldjuhul kogume
•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-post

•

Telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)
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3. osa: Belgia – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida teie kohta üldjuhul kogutakse ja mida võidakse
töödelda

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
Kontaktandmed

•

Nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress

Kindlustuslepingu
andmed

•

Kindlustuslepingu
number,
suhe
kindlustusvõtjaga,
kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused
jm, varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•
•

Sugu, sünniaeg, nõuete ajalugu

•

Sõiduki registreerimisnumber (nt
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või elulookirjeldus (nt juhtorgani liikme kindlustuse
puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, omandistruktuur, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul) VI
Terviseandmed, nt haigused ja puuded, terviselugu ja läbitud ravi,
isiklikud harjumused (nt suitsetamine, alkoholitarvitamine)
(õnnetus- ja tervisekindlustuse, tööõnnetuskindlustuse, elu- ja
reisikindlustuse,
meelelahutussektori
varaja
vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed
–
nt
liiklusrikkumised,
kehtivad
kriminaalkaristused (liikluskindlustuse puhul (erandina),
privaatkliendi kindlustuse puhul)

Finantsteave

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed

Turundus

•

Nimi, e-posti aadress, huvid / turunduslistide tellimused,
nõusolekud või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh
kasutajakonto andmed, IP-aadress ja brauseri kogutavad andmed)

•

Kindlustuslepingu number, suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud
isikuga, kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma,
välistused jm, varasemad nõuded

Personaalne riskiteave

mootorrattakindlustuse,

Nõude esitaja
Kindlustuslepingu
andmed (v.a. juhul, kui
nõude esitaja on kolmas
isik)
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Andmete liik

Andmed, mida teie kohta üldjuhul kogutakse ja mida võidakse
töödelda
•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad,

•

mobiiltelefoni andmed ja IMEI-kood (mobiiltelefonikindlustuse
puhul), sõiduki registreerimisnumber (nt mootorrattakindlustuse,
privaatkliendi kindlustuse puhul) Terviseandmed, nt vigastuse
üksikasjad, arstliku läbivaatuse aruanded

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kohtuotsused

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress, alusetute nõuete ajalugu, nõude aluseks oleva juhtumi
üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Kontaktandmed

•

Nimi, töökoha aadress, töökoha e-posti aadress, töötelefoni(de)
number/numbrid, ametikoht

Turundus

•

Nimi, ametikoht, e-posti aadress, huvid / turunduslistide
tellimused, nõusolekud või turunduskeelud, veebisaidi andmed
(sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja brauseri kogutavad
andmed)

Kontorite külastajad

•

Nimi, ametikoht, e-posti aadress, telefoninumber, turvakaamerate
salvestised, toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad

Viimati uuendatud novembris 2019
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4. osa: Bulgaaria – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
Kontaktandmed

•

Nimi, aadress, telefoninumber, e-post

Kindlustuslepingu
andmed

•

Kindlustuslepingu
number,
suhe
kindlustusvõtjaga,
kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm,
varasemad nõuded, telemaatikaandmed

Personaalne riskiteave

•

Sugu, sünniaeg, nõuete ajalugu

•

Sõiduki registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja erivajadused, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)

•

(õnnetus- ja tervisekindlustuse, tööõnnetuskindlustuse, elu- ja
reisikindlustuse, vara- ja vastutuskindlustuse, elukindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused

•

(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul)

Finantsteave

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed

Turundus

•

Nimi, e-posti aadress, huvid / turundustoimingute andmed,
nõusolekud või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh kasutajakonto
andmed, IP-aadressid ja brauseri kogutavad andmed)

•

Kindlustuslepingu number, suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud
isikuga, kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma,
välistused jm, varasemad nõuded

(nt

sõidukikindlustuse

või

Nõude esitaja
Kindlustuslepingu
andmed (v.a juhul, kui
nõude esitaja on kolmas
isik)
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume
•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, mobiilseadme andmed ja
IMEI-kood

•

Terviseandmed, nt vigastuste üksikasjad, arstliku läbivaatuse aruanne

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

•

Nimi, töökoha aadress, töökoha e-posti aadress, töötelefoni number,
ametikoht

Turundus

•

Nimi, e-posti aadress, huvid / turundustoimingute andmed,
nõusolekud või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh kasutajakonto
andmed, IP-aadressid ja brauseri kogutavad andmed)

Kontorite külastajad

•

Nimi, ametikoht, e-posti aadress, telefoninumber, turvakaamerate
salvestised, toidueelistused (ürituste puhul), erivajadused (andmete
esitamine vabatahtlik)

Uuendatud: november 2020
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5. osa: Tšehhi – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Kindlustatud isik
Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Seos kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

Isiku riskidega seotud •
andmed
•

Finantsteave

Sugu
Sünniaeg

•

Kindlustusnõuete ajalugu

•

Sõiduki
registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna vastutuse kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja erivajadused, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)
(õnnetusja
tervisekindlustuse,
tööõnnetuskindlustuse, elu- ja reisikindlustuse, meelelahutussektori
vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused
(juhtkonna vastutuse kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Turundus

•

Nimi

•

E-posti aadress

•

Huvid / turundustellimused

•

Nõusolekud ja turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh veebikonto andmed, IP-aadress ja brauseri
kogutavad andmed)

Nõude esitaja
Kindlustuslepingu
•
andmed (v.a juhul, kui
nõude esitaja on kolmas •
isik)
•

Kindlustuslepingu number
Seos kindlustusvõtjaga
Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, telefoni andmed ja IMEIkood (mobiiltelefonikindlustuse puhul) sõiduki registreerimisnumber
(nt sõidukikindlustuse või privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt info vigastuste kohta, arstliku läbivaatuse aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-posti aadress

•

Töökoha telefoninumber

•

Ametinimetus

Nõude üksikasjad

Äripartnerid
Kontaktandmed
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Turundus

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Huvid / turundustellimused

•

Nõusolekud ja turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh veebikonto andmed, IP-aadress ja brauseri
kogutavad andmed)

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Turvakaamerate salvestised

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtluik)

Külastajad

Uuendatud novembris 2019
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6. osa: Taani – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki
registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja puuded, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)
(õnnetusja
tervisekindlustuse,
tööõnnetuskindlustuse, elu- ja reisikindlustuse, meelelahutussektori
vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused
(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul)

Finantsteave

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed

Turundusteave

•

Nimi, e-posti aadress, huvid / turunduslistide tellimused, nõusolekud
või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed,
IP-aadress ja brauseri kogutavad andmed)

Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Nõude esitaja
•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud isikuga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, telefoni andmed ja IMEIkood
(mobiiltelefonikindlustuse
puhul),
sõiduki
registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse või elukindlustuse
puhul),

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse
aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Kindlustuslepingu
andmed
(v.a juhul, kui nõude
esitaja on kolmas isik)

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

Turundus

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametinimetus

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja
brauseri kogutavad andmed)

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1

16

Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Kontorite külastajad

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Uuendatud: november 2019
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7. osa: Eesti – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki
registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja erivajadused, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)
(õnnetusja
tervisekindlustuse,
tööõnnetuskindlustuse, elu- ja reisikindlustuse, meelelahutussektori
vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused
(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul)

Finantsteave

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed

Turundusteave

•

Nimi, e-posti aadress, huvid / turunduslistide tellimused, nõusolekud
või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed,
IP-aadress ja brauseri kogutavad andmed)

Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Nõude esitaja
•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud isikuga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, telefoni andmed ja IMEIkood
(mobiiltelefonikindlustuse
puhul),
sõiduki
registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse või elukindlustuse
puhul),

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse
aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Kindlustuslepingu
andmed
(v.a juhul, kui nõude
esitaja on kolmas isik)

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

Turundus

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametinimetus

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja
brauseri kogutavad andmed)

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Kontorite külastajad

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Uuendatud: november 2019
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8. osa: Soome – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki
registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja puuded, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)
(õnnetusja
tervisekindlustuse,
tööõnnetuskindlustuse, elu- ja reisikindlustuse, meelelahutussektori
vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused
(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul)

Finantsteave

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed

Turundusteave

•

Nimi, e-posti aadress, huvid / turunduslistide tellimused, nõusolekud
või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed,
IP-aadress ja brauseri kogutavad andmed)

Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Nõude esitaja
•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud isikuga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, telefoni andmed ja IMEIkood
(mobiiltelefonikindlustuse
puhul),
sõiduki
registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse või elukindlustuse
puhul),

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse
aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Kindlustuslepingu
andmed
(v.a juhul, kui nõude
esitaja on kolmas isik)

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

Turundus

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametinimetus

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja
brauseri kogutavad andmed)
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Kontorite külastajad

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Uuendatud: november 2019
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9. osa: Prantsusmaa – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki
registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja puuded, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)
(õnnetusja
tervisekindlustuse,
tööõnnetuskindlustuse, elu- ja reisikindlustuse, meelelahutussektori
vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused
(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul)

Finantsteave

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed

Turundusteave

•

Nimi, e-posti aadress, huvid / turunduslistide tellimused, nõusolekud
või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed,
IP-aadress ja brauseri kogutavad andmed)

Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave
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(nt

sõidukikindlustuse

või

24

Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Nõude esitaja
•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud isikuga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, telefoni andmed ja IMEIkood
(mobiiltelefonikindlustuse
puhul),
sõiduki
registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse või elukindlustuse
puhul),

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse
aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Kindlustuslepingu
andmed
(v.a juhul, kui nõude
esitaja on kolmas isik)

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

Turundus

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametinimetus

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja
brauseri kogutavad andmed)
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Kontorite külastajad

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Uuendatud: november 2019
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10. osa: Saksamaa – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne
riskiteave

Finantsteave

•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma,

•

välistused jm, varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Varasemad nõuded

•

Sõiduki registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või elulookirjeldus (nt juhtkonna ja töötajate
kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Kinnistute nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja erivajadused, terviselugu ja läbitud
ravi, isiklikud harjumused (nt suitsetamine, alkoholitarvitamine)

•

Kuriteo- ja väärteokaristuste andmed – nt liiklusrikkumised,
kehtivad kriminaalkaristused

•

Pangaandmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või maksmiseks
kasutatava krediitkaardi andmed
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Turundus

•

Nimi

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Turundusnõusolekud

•

Turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed

Nõuete esitajad
Kindlustuslepingu
•
andmed (v.a juhul, kui
nõude esitaja on kolmas •
isik)
•

Kindlustuslepingu number
Suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud isikuga
Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma,

•

välistused jm, varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Mobiiltelefoni andmed ja IMEI-kood (mobiiltelefonikindlustuse
puhul)

•

Sõiduki registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse
aruanne

•

Kuriteo- ja väärteokaristuste andmed, nt liiklusrikkumised, politsei
koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress, varasemad alusetud nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Kuriteo- ja väärteokaristuste
kriminaalkaristused

Nõude üksikasjad

(nt

sõidukikindlustuse

andmed

–

nt

või

kehtivad

Äripartnerid, külastajad ja veebisaidi kasutajad
Kontaktandmed

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-posti aadress

•

Telefoninumbrid

•

Ametinimetus

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1

28

Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Turundus

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Turundusnõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh internetipanga andmed, IP-aadress ja
brauseri kogutavad andmed)

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Külastajad

Uuendatud novembris 2019
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11. osa: Kreeka – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Lepingu andmed, sealhulgas kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu, sünniaeg, nõuete ajalugu

•

Sõiduki registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Tundlikud andmed

•

Terviseandmed, nt haigused ja erivajadused, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)

•

(õnnetus- ja tervisekindlustuse, tööõnnetuskindlustuse, elu- ja
reisikindlustuse, vara- ja vastutuskindlustuse puhul)

•

(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul)

Finantsandmed

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
tasumiseks kasutatavate krediitkaartide andmed

Turundus

•

Nimi,
e-posti
aadress,
huvid/turundustoimingud,
turundusnõusolekud või turunduskeelud, veebisaidi andmed, IPaadress ja otsingumootori kogutavad andmed)

Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Nõude esitaja
•

Kindlustuslepingu number, suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud
isikuga, kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma,
välistused jm, varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, mobiiltelefoni andmed ja
IMEI-kood
(mobiiltelefonikindlustuse
puhul),
sõiduki
registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse või privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse aruanne

Finantsandmed

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress, alusetute nõuete ajalugu, nõude aluseks oleva juhtumi
üksikasjad

Kindlustuslepingu
andmed
(v.a nõudeid esitavate
kolmandate
isikute
puhul)
Nõude andmed

Äripartnerid/sidusettevõtted ja külastajad
Kontaktandmed

•

Nimi, töökoha aadress, töökoha e-posti aadress, töötelefonide
numbrid, ametikoht

Turundus

•

Nimi, ametikoht, e-posti aadress, huvid/turundustoimingud,
turundusnõusolekud või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh
veebikonto andmed, IP-aadress ja otsingumootori kogutavad
andmed)

Esinduse külastaja

•

Nimi, ametikoht, e-posti aadress, telefoninumber, turvakaamerate
salvestised, toidueelistused (ürituste puhul), erivajadused (andmete
esitamine vabatahtlik)

Uuendatud detsembris 2019

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1

31

12. osa: Ungari – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu sisu üksikasjad, sealhulgas kindlustussumma,
välistused jm, nõuete ajalugu

•

Telemaatikaandmed

Teave personaalsete •
riskide kohta
•

Finantsteave

Sugu
Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

sõiduki registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse, privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitised, seisund, turvalisus, tuleohutus ja väärtus
(privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja erivajadused, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)
(õnnetusja
tervisekindlustuse,
tööõnnetuskindlustuse, elu- ja reisikindlustuse, meelelahutussektori
vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, aegumata karistused (nt
juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Turundus

•

Nimi

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Turundusmaterjalidega seotud nõusolekud või keelud

•

veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja brauseri
andmed)

•

Kindlustuslepingu number

Nõude esitaja
Kindlustuslepingu
andmed

•
(v.a juhul, kui nõude
•
esitaja on kolmas isik)

Nõude üksikasjad

Finantsteave

Suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud isikuga
Kindlustuslepingu sisu üksikasjad, sealhulgas kindlustussumma,
välistused jm

•

Nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi kirjeldus, sõiduki registreerimisnumber,
telefoni andmed ja IMEI-kood (mobiiltelefonikindlustuse puhul)

•

Sõiduki registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse, privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei protokollid

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettuste ennetamiseks •
vajalikud andmed
•

Aadress
Varasemad alusetud nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt aegumata karistused

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametikoht
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Turundus

•

Nimi

•

Ametikoht

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Turundusmaterjalidega seotud nõusolekud või keelud

•

Veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja brauseri
andmed)

•

Nimi

•

Ametikoht

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Turvakaamerate salvestised

•

Menüüeelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (vabatahtlik)

Külastajad

Uuendatud detsembris 2019
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13. osa: Iirimaa – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu sisu üksikasjad, sealhulgas kindlustussumma,
välistused jm, varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

Teave personaalsete •
riskide kohta
•

Finantsteave

Sugu
Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki
registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja erivajadused, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)
(õnnetusja
tervisekindlustuse,
tööõnnetuskindlustuse, elu- ja reisikindlustuse, meelelahutussektori
vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused
(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Turundus

•

Nimi

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja brauseri
andmed)

•

Kindlustuslepingu number

Nõude esitaja
Kindlustuslepingu
andmed

•
(v.a juhul, kui nõude
•
esitaja on kolmas isik)
•
Nõude üksikasjad

Finantsteave

Suhe kindlustusvõtjaga
Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm
Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi kirjeldus, telefoni andmed ja IMEI-kood
(mobiiltelefonikindlustuse puhul)

•

Sõiduki
registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettuste ennetamiseks •
vajalikud andmed
•

(nt

sõidukikindlustuse

või

Aadress
Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametinimetus
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Turundus

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja brauseri
kogutavad andmed)

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Telefoninumbrid

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Külastajad

Uuendatud novembris 2019
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14. osa: Itaalia – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave

Finantsteave

•

Nimi

•

Perekonnanimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki registreerimisnumber (sõidukikindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (tulekahjukindlustuse, privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja erivajadused, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)
(õnnetusja
tervisekindlustuse,
tööõnnetuskindlustuse, elu- ja reisikindlustuse, privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused
(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume
•

Nimi

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja
brauseri kogutavad andmed)

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, telefoni andmed ja IMEIkood
(mobiiltelefonikindlustuse
puhul),
sõiduki
registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse või elukindlustuse
puhul)

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Turundusteave

Nõude esitaja
Kindlustuslepingu
andmed
(v.a juhul, kui nõude
esitaja on kolmas isik)

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

•

Nimi või ärinimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametinimetus
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Turundus

Kontorite külastajad

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja
brauseri kogutavad andmed)

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Uuendatud detsembris 2019
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15. osa: Läti – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
•

Nimi

•

Perekonnanimi

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu andmed,

•

sh kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse, privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või elulookirjeldus (nt juhtkonna ja töötajate
kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtused (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja erivajadused, terviselugu ja läbitud
ravi, isiklikud harjumused (nt suitsetamine, alkoholitarvitamine)
(õnnetus- ja tervisekindlustuse, tööõnnetuskindlustuse, elu- ja
reisikindlustuse, vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt sõidukijuhi liiklusrikkumised, kehtivad
kriminaalkaristused (juhtorganite liikmete ja töötajate kindlustuse
puhul (erandina), privaatkliendi kindlustuse puhul)

Personaalne riskiteave

•

Pangakonto andmed (kui te ise olete kindlustusvõtja) või tasumiseks
kasutatava krediitkaardi andmed

Finantsteave

•

Nimi, e-posti aadress

•

Huvid/turunduslistid

Kontaktandmed

Kindlustusleping

Andmed
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
Nõude esitaja

•

Kindlustuslepingu number

(v.a juhul, kui nõude
esitaja on kolmas isik)

•

Suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud isikuga

•

Kindlustuslepingu andmed, sh kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, mobiiltelefoni andmed ja
IMEI-kood (mobiiltelefonikindlustuse puhul)

•

Sõiduki
registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse
aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettustevastase
võitlusega
seotud
andmed

•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Nõuete andmed

(nt

sõidukikindlustuse

või

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

Turundus

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametikoht

•

Nimi

•

Ametikoht

•

E-posti aadress, huvid/turunduslistid

•

Turundusteadetega seotud nõusolekud või keelud, veebisaidi andmed
(sh veebikonto andmed, IP-aadress ja brauseri kogutavad andmed)
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Esinduse külastaja

•

Nimi

•

Ametikoht

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Videovalvesüsteemi salvestised

•

Todueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Uuendatud detsembris 2019
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16. osa: Leedu – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
•

Nimi

•

Perekonnanimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse, privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja erivajadused, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)
(õnnetusja
tervisekindlustuse,
tööõnnetuskindlustuse, elu- ja reisikindlustuse, meelelahutussektori
vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused

•

(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul)

Finantsteave

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed

Turundus

•

Kindlustuslepingu number, suhe kindlustusvõtja / kindlustatud
isikuga, lepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm,
varasemad nõuded

Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Nõude esitaja
Kindlustuslepingu
andmed

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud isikuga

(v.a juhul, kui nõude
esitaja on kolmas isik)

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, telefoni andmed ja IMEIkood (mobiiltelefonikindlustuse puhul) sõiduki registreerimisnumber
(nt sõidukikindlustuse või privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse
aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

Turundus

•

Nimi

•

Perekonnanimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefoni number

•

Ametinimetus

•

Nimi

•

Perekonnanimi

•

Ametinimetus, e-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Turundusnõusolekud või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh
kasutajakonto andmed, IP-aadress ja brauseri kogutavad andmed)
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Esinduse külastaja

•

Nimi

•

Perekonnanimi

•

Ametinimetus, e-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised, toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Uuendatud detsembris 2019
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17. osa: Holland – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida teie kohta üldjuhul kogutakse ja mida võidakse
töödelda

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
Kontaktandmed

•

Nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress

Kindlustuslepingu
andmed

•

Kindlustuslepingu
number,
suhe
kindlustusvõtjaga,
kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused
jm, varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu, sünniaeg, nõuete ajalugu

•

Sõiduki registreerimisnumber (nt
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või elulookirjeldus (nt juhtorgani liikme kindlustuse
puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, omandistruktuur, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)
Terviseandmed, nt haigused ja puuded, terviselugu ja läbitud ravi,
isiklikud harjumused (nt suitsetamine, alkoholitarvitamine)
(õnnetus- ja tervisekindlustuse, tööõnnetuskindlustuse, elu- ja
reisikindlustuse,
meelelahutussektori
varaja
vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed
–
nt
liiklusrikkumised,
kehtivad
kriminaalkaristused (liikluskindlustuse puhul (erandina),
privaatkliendi kindlustuse puhul)

Finantsteave

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed

Turundus

•

Nimi, e-posti aadress, huvid / turunduslistide tellimused,
nõusolekud või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh
kasutajakonto andmed, IP-aadress ja brauseri kogutavad andmed)

•

Kindlustuslepingu number, suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud
isikuga, kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma,
välistused jm, varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, mobiiltelefoni andmed
ja IMEI-kood (mobiiltelefonikindlustuse puhul), sõiduki
registreerimisnumber (nt mootorrattakindlustuse, privaatkliendi
kindlustuse puhul)

Personaalne riskiteave

mootorrattakindlustuse,

Nõude esitaja
Kindlustuslepingu
andmed (v.a. juhul, kui
nõude esitaja on kolmas
isik)
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Andmete liik

Andmed, mida teie kohta üldjuhul kogutakse ja mida võidakse
töödelda
•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse
aruanded

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kohtuotsused

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress, alusetute nõuete ajalugu, nõude aluseks oleva juhtumi
üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Kontaktandmed

•

Nimi, töökoha aadress, töökoha e-posti aadress, töötelefoni(de)
number/numbrid, ametikoht

Turundus

•

Nimi, ametikoht, e-posti aadress, huvid / turunduslistide
tellimused, nõusolekud või turunduskeelud, veebisaidi andmed
(sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja brauseri kogutavad
andmed)

Kontorite külastajad

•

Nimi, ametikoht, e-posti aadress, telefoninumber, turvakaamerate
salvestised, toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad

Viimati uuendatud novembris 2019
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18. osa: Norra – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki
registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja puuded, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)
(õnnetusja
tervisekindlustuse,
tööõnnetuskindlustuse, elu- ja reisikindlustuse, meelelahutussektori
vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused
(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul)

Finantsteave

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed

Turundusteave

•

Nimi, e-posti aadress, huvid / turunduslistide tellimused, nõusolekud
või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed,
IP-aadress ja brauseri kogutavad andmed)

Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Nõude esitaja
•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud isikuga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, telefoni andmed ja IMEIkood
(mobiiltelefonikindlustuse
puhul),
sõiduki
registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse või elukindlustuse
puhul),

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse
aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Kindlustuslepingu
andmed
(v.a juhul, kui nõude
esitaja on kolmas isik)

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

Turundus

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametinimetus

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja
brauseri kogutavad andmed)

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1

50

Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Kontorite külastajad

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Uuendatud: november 2019
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19. osa: Poola – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me tavaliselt kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave

Finantsteave

•

Ees- ja perekonnanimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Nõuete ajalugu

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse, privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtorganite ja juhtkonna kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade andmed, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja erivajadused, terviselugu ja ravilugu,
kahjulikud harjumused (nt suitsetamine, alkoholitarvitamine)
(õnnetus- ja tervisekindlustuse, tööõnnetuskindlustuse, elu- ja
reisikindlustuse, meelelahutussektori vara- ja vastutuskindlustuse,
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, aegumata kriminaalkaristused
(nt juhtorganite ja juhtkonna kindlustuse puhul (erandjuhtudel),
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed
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Andmete liik

Andmed, mida me tavaliselt kogume
•

Ees- ja perekonnanimi

•

E-posti aadress

•

Huvid / postitusloendid

•

Turundusnõusolekud ja turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja
brauseri kogutavad andmed)

Kindlustuslepingu
andmed

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

(v.a nõudeid esitavate
kolmandate
isikute
puhul)

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Nõuete ajalugu

Nõude üksikasjad

•

Nõude üksikasjalik sisu

•

Juhtum

•

Mobiiltelefoni andmed ja IMEI-kood (mobiiltelefonikindlustuse
puhul)

•

Sõiduki registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse, privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt andmed vigastuse kohta, ravilugu

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Finantspettuste
vastased andmed

•

Aadress

•

Varasemad kindlustuspettused

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt aegumata kriminaalkaristused

Turundus

Nõude esitaja

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

•

Ees- ja perekonnanimi

•

Töökoha aadress

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametikoht
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Andmete liik
Turundus

Kontorite külastajad

Andmed, mida me tavaliselt kogume
•

Ees- ja perekonnanimi

•

Ametikoht

•

E-posti aadress

•

Huvid / postitusloendid

•

Turundusnõusolekud ja turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja
brauseri kogutavad andmed)

•

Ees- ja perekonnanimi

•

Ametikoht

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Turvakaamerate salvestised külastaja külastusest

•

Toidueelistused (pidude ja ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Uuendatud: [ ]. novembril 2019
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20. osa: Portugal – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida Chubb üldjuhul kogub

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave

Finantsteave

•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse, privaatkliendi
kindlustuse puhul),

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja erivajadused, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)
(õnnetusja
tervisekindlustuse,
tööõnnetuskindlustuse, elu- ja reisikindlustuse, meelelahutussektori
vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused
(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina) privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1

55

Andmete liik

Andmed, mida Chubb üldjuhul kogub
•

Nimi

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh veebikonto andmed, IP-aadress ja brauseri
kogutavad andmed)

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Mobiiltelefoni andmed ja IMEI-kood (mobiiltelefonikindlustuse
puhul)

•

Sõiduki registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse, privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettuste ennetamine ja
vältimine

•

Aadress, alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Turundusteave

Nõuete esitajad
Kindlustuslepingu
andmed (v.a juhul, kui
nõude esitaja on kolmas
isik)

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametinimetus
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Andmete liik
Turundus

Kontorite külastajad

Andmed, mida Chubb üldjuhul kogub
•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress, huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh veebikonto andmed, IP-aadress ja brauseri
kogutavad andmed)

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress, telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul), erivajadused (andmete esitamine
vabatahtlik)

Uuendatud novembris 2019
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21. osa: Rumeenia – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave

Finantsteave

•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse, privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitised, füüsiline seisund, turvalisus, tuleohutus ja
väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja erivajadused, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)
(õnnetusja
tervisekindlustuse,
tööõnnetuskindlustuse, elu- ja reisikindlustuse, meelelahutussektori
vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused
(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume
•

Nimi

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh veebikonto andmed, IP-aadress ja brauseri
kogutavad andmed)

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud isikuga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, telefoni andmed ja IMEIkood (mobiiltelefonikindlustuse puhul) sõiduki registreerimisnumber
(nt sõidukikindlustuse või privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse
aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettuste ennetamine ja
vältimine

•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Turundusteave

Nõude esitaja
Kindlustuslepingu
andmed (v.a juhul, kui
nõude esitaja on kolmas
isik)

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametinimetus
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Turundus

Kontorite külastajad

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh veebikonto andmed, IP-aadress ja brauseri
kogutavad andmed)

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Uuendatud detsembris 2019
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22. osa: Slovakkia – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave

Finantsteave

•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga, kindlustuslepingu
kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse, privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate vastutuskindlustuse
puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Tundlikud andmed

•

Terviseandmed, nt haigused ja erivajadused, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)

•

(õnnetus- ja tervisekindlustuse, tööõnnetuskindlustuse, elu- ja
reisikindlustuse, vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi
kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused
(juhtkonna kindlustuse puhul (erandina),

•

privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Kindlustusmaksete tasumiseks kasutatava pangakonto andmed
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Andmete liik
Turundus

Andmed, mida me üldjuhul kogume
•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
Kindlustuslepingu
andmed

•

Nimi

•

Töökoha aadress

(v.a juhul, kui nõude
esitaja on kolmas isik)

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametinimetus

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh
kasutajakonto andmed, IP-aadress ja brauseri kogutavad andmed)

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress, alusetute nõuete ajalugu, nõude aluseks oleva juhtumi
üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametinimetus
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Turundus

Külastaja

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh
kasutajakonto andmed, IP-aadress ja brauseri kogutavad andmed)

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress, telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Uuendatud detsembris 2019
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23. osa: Sloveenia – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu, sünniaeg, nõuete ajalugu

•

Sõiduki registreerimisnumber

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus

•

Terviseandmed, nt nt haigused ja erivajadused, isiku terviselugu ja
varasem
ravi,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kandmata vanglakaristused
(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina))

Finantsteave

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed

Turundus

•

Nimi

•

E-posti aadress

•

Turundushuvid

•

Turundusnõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh veebikonto andmed, IP-aadress ja brauseri
kogutavad andmed)

Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Nõuete esitajad
•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud isikuga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks olevad faktilised asjaolud, mobiilseadme andmed ja
IMEI-kood
(mobiiltelefonikindlustuse
puhul),
sõiduki
registreerimisandmed

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks olevad asjaolud

•

Kriminaalkaristuste andmed, nt kandmata vanglakaristused

Kindlustuslepingu
andmed
(v.a
kolmandate
isikute
nõuete puhul)

Nõude üksikasjad

•

Äripartnerid ja külastajad

Kontaktandmed

Turundus

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-posti aadress

•

Töötelefoni number

•

Ametinimetus

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Turundushuvid

•

Turundusnõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh veebikonto andmed, IP-aadress ja brauseri
kogutavad andmed)
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Esinduse külastaja

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Uuendatud detsembris 2019
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24. osa: Hispaania – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus

•

Terviseandmed, nt haigused ja erivajadused, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)
(õnnetusja
tervisekindlustuse,
tööõnnetuskindlustuse, elu- ja reisikindlustuse, meelelahutussektori
vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused
(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul)

Finantsteave

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed

Turundusteave

•

Nimi, e-posti aadress, huvid / turunduslistide tellimused, nõusolekud
või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed,
IP-aadress ja brauseri kogutavad andmed)

Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Nõude esitaja
•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud isikuga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, telefoni andmed ja IMEIkood
(mobiiltelefonikindlustuse
puhul),
sõiduki
registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse või elukindlustuse
puhul),

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse
aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Kindlustuslepingu
andmed
(v.a juhul, kui nõude
esitaja on kolmas isik)

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

Turundus

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametinimetus

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja
brauseri kogutavad andmed)
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Andmete liik
Kontorite külastajad

Andmed, mida me üldjuhul kogume
•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Uuendatud: [*****]
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25. osa: Rootsi – eesti keeles
Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud
•

Nimi

•

Aadress

•

Telefoninumber

•

E-posti aadress

•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Telemaatikaandmed

•

Sugu

•

Sünniaeg

•

Nõuete ajalugu

•

Sõiduki
registreerimisnumber
privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Töökogemus või CV (nt juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul)

•

Avalik teave (nt ettevõtte vastutuskindlustuse puhul)

•

Varade nimekiri, ehitiste andmed, füüsiline seisund, turvalisus,
tuleohutus ja väärtus (privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Terviseandmed, nt haigused ja puuded, terviselugu ja läbitud
protseduurid,
isiklikud
harjumused
(nt
suitsetamine,
alkoholitarvitamine)
(õnnetusja
tervisekindlustuse,
tööõnnetuskindlustuse, elu- ja reisikindlustuse, meelelahutussektori
vara- ja vastutuskindlustuse, privaatkliendi kindlustuse puhul)

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, kehtivad kriminaalkaristused
(juhtkonna ja töötajate kindlustuse puhul (erandina), privaatkliendi
kindlustuse puhul)

Finantsteave

•

Pangakonto andmed (kui te tasute kindlustusmakseid ise) või
maksmiseks kasutatava krediitkaardi andmed

Turundusteave

•

Nimi, e-posti aadress, huvid / turunduslistide tellimused, nõusolekud
või turunduskeelud, veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed,
IP-aadress ja brauseri kogutavad andmed)

Kontaktandmed

Kindlustuslepingu
andmed

Personaalne riskiteave
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Nõude esitaja
•

Kindlustuslepingu number

•

Suhe kindlustusvõtjaga / kindlustatud isikuga

•

Kindlustuslepingu üksikasjad nagu kindlustussumma, välistused jm

•

Varasemad nõuded

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad, telefoni andmed ja IMEIkood
(mobiiltelefonikindlustuse
puhul),
sõiduki
registreerimisnumber (nt sõidukikindlustuse või elukindlustuse
puhul),

•

Terviseandmed, nt vigastuse üksikasjad, arstliku läbivaatuse
aruanne

•

Karistusandmed, nt liiklusrikkumised, politsei koostatud aktid

Finantsteave

•

Maksmiseks kasutatava pangakonto andmed

Pettusevastased
andmed

•

Aadress

•

Alusetute nõuete ajalugu

•

Nõude aluseks oleva juhtumi üksikasjad

•

Karistusandmed, nt kehtivad kriminaalkaristused

Kindlustuslepingu
andmed
(v.a juhul, kui nõude
esitaja on kolmas isik)

Nõude üksikasjad

Äripartnerid ja külastajad
Kontaktandmed

Turundus

•

Nimi

•

Töökoha aadress

•

Töökoha e-post

•

Töötelefonide numbrid

•

Ametinimetus

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Huvid / turunduslistide tellimused

•

Nõusolekud või turunduskeelud

•

Veebisaidi andmed (sh kasutajakonto andmed, IP-aadress ja
brauseri kogutavad andmed)
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Andmete liik

Andmed, mida me üldjuhul kogume

Kontorite külastajad

•

Nimi

•

Ametinimetus

•

E-posti aadress

•

Telefoninumber

•

Valvekaamerate salvestised

•

Toidueelistused (ürituste puhul)

•

Erivajadused (andmete esitamine vabatahtlik)

Uuendatud: november 2019
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