Chubb Privacy
1. Pielikums Personas datu kategorijas
Informācijas veids

Mūsu parasti vāktās informācijas apraksts

Potenciālie Apdrošinātie un Apdrošinātās personas
Kontaktinformācija

vārds,

adrese,

tālruņa

numurs,

e-pasta adrese
Polise

polises numurs,

attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju,

polises dati,

ieskaitot apdrošinājuma summu, izņēmumus utt.,

iepriekšējie pieteikumi,

Telemātikas dati
Informācija

gender,

date of birth,

claims history,

dzimums,

dzimšanas datums,

pieteikumu vēsture,

transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, motors, vienreizējās
prēmijas dzīvības (SPL) apdrošināšana personām ar augstu ienākumu
līmeni),

profesionāla vēsture vai CV (piemēram, valdes loceklis un amatpersona),

publiski pieejama informācija (piemēram, nāve, invaliditāte un reputācijas
aizskārums),

piederumu, īpašuma būvniecības, fiziskā stāvokļa, drošības, ugunsdrošības un
vērtību saraksts (vienreizējās prēmijas dzīvības (SPL) apdrošināšana
personām ar augstu ienākumu līmeni),

Veselības dati, piemēram, fiziskais un garīgais stāvoklis, veselības vēsture un
procedūras, attiecīgie personīgie ieradumi (piemēram, smēķēšana, alkohola
patēriņš)(Apvienotā nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšana,
radniecības, dzīvības un ceļojumu, Īpašuma un zaudējumu apdrošināšana
izklaides jomā, vienreizējās prēmijas dzīvības (SPL) apdrošināšana personām
ar augstu ienākumu līmeni)

Dati par sodāmību, piemēram, pārkāpumi ceļu satiksmē, vadot
transportlīdzekli, nedzēsta sodāmība (valdes locekļu un amatpersonu
(izņēmuma kārtā), vienreizējas prēmijas dzīvības (SPL) apdrošināšana
personām ar augstu ienākumu līmeni)
Personas riska

bankas konta dati (ja jūs esat polises prēmijas maksātājs) vai kredītkartes
informācija
dati, kas tiek izmantoti rēķinam
Finanšu informācija




vārds, e-pasta adrese,
interešu / mārketinga saraksts,



reģistrētās atļaujas vai iebildumi mārketinga paziņojumu saņemšanai, tīmekļa
vietnes dati (ieskaitot tiešsaistes konta datus, IP adresi un
pārlūkprogrammas ģenerēto informāciju)



Mūsuofparasti
vāktās that
informācijas
apraksts
Details
information
we typically
capture

Informācijas veids
Atlīdzības pieteicējs
Polises informācija
(izņemot trešās personas
atlīdzības pieteicējus)
Pieteikuma dati













polises numurs,
attiecības ar apdrošinājuma ņēmēju / apdrošināto,
polises dati, ieskaitot apdrošinājuma summu, izņēmumus utt.,
iepriekšējie pieteikumi
details of incident giving rise to claim, handset details and IMEI number
(Mobile Phone), vehicle registration number (e.g. Motor, SPL High Net
Worth)
Health Data - e.g. details of injury, medical report
Criminal Data - e.g. driving offences, police reports
dati par negadījumu, kas dod pamatu pieteikumam, tālruņa dati un IMEI
numurs (mobilais tālrunis),
transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (piemēram, motora, vienreizējās
prēmijas dzīvības (SPL) apdrošināšana personām ar augstu ienākumu
līmeni)
Veselības dati, piemēram, dati par miesas bojājumu, medicīnas informācija
Sodāmības dati, piemēram, ceļu satiksmes pārkāpumi, vadot
transportlīdzekli, policijas protokoli

Finanšu informācija



maksājumam izmantotā bankas konta rekvizīti

Krāpšanas
apkarošanas dati






address,
history of fraudulent claims,
details of incident giving rise to claim
Criminal Data - e.g. unspent convictions

Information type

The basis on which we
Who we may
Type of
Mūsu parastiuse
vāktās
informācijas apraksts
disclose the
the information
information collected
information to

Darījumu partneri un apmeklētāji
Kontaktinformācija

vārds (nosaukums),

darba adrese,

darba e-pasts,

darba tālruņa numuri,

amata nosaukums
Mārketings

vārds,

amats,

e-pasta adrese, interešu / mārketinga saraksts,

reģistrētās atļaujas vai iebildumi pret mārketinga paziņojumiem, tīmekļa
vietnes dati (ieskaitot tiešsaistes konta datus, IP adresi un
pārlūkprogrammas ģenerēto informāciju)
Biroja apmeklētājs

vārds,

amats,

e-pasta adrese,

tālruņa numurs,

videonovērošanas sistēmas attēli,

uztura izvēle (pasākumiem),

invaliditātes dati (tiek norādīti brīvprātīgi)
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