Chubb Privacy
2. Pielikums. Apstrādes tiesiskais pamats
Ievāktās informācijas
veids

Darbība

Informācijas
izmantošanas pamats

Kam mēs varam
izpaust
informāciju

Potenciālās apdrošinātās personas un apdrošinātās personas
Ieraksta izveide mūsu
sistēmā





Vispārīgās
informācijas,
sankciju, krāpšanas
un kredītvēstures
pārbaudes veikšana





Kontaktinformācija
Personīgā riska
informācija
Polises informācija




Līguma izpilde
Leģitīmas intereses
(lai nodrošinātu, ka
mums ir pareiza
informācija par visām
mūsu apdrošinātajām
personām)




Piekrišana
Leģitīmas intereses
(lai nodrošinātu, ka
apdrošinātās personas
atbilst mūsu
apstiprinātajam riska
profilam, kā arī
palīdzētu noziegumu
un krāpšanas
novēršanā)
Vietējo tiesību aktu
izņēmumi

Kontaktinformācija
Personīgā riska
informācija
Dati par sodāmību




Iesnieguma

parakstīšanas
apsvēršana, riska
izvērtēšana un polises 
sagatavošana

Personīgā riska
informācija
Veselības dati
Dati par sodāmību


Atjauninājumu
pārvaldīšana




Kontaktinformācija
Polises informācija




Darbību veikšana
līguma noslēgšanai
Leģitīmas intereses
(lai noteiktu iespējamo
riska profilu un
attiecīgo līmeni,
izmaksas un
piemērojamo
apdrošināšanas
segumu, ja
piemērojams)
Ja mēs esam to
konkrēti lūguši,
jūsu piekrišana
Līguma izpilde
Leģitīmas intereses
(lai noteiktu, vai



Pakalpojumu
sniedzēji



Pakalpojumu
sniedzēji
Kredītinformācij
as aģentūras
Krāpšanas
novēršanas
datubāzes






Trešo pušu
administratori
Citi
apdrošinātāji/
pārapdrošinātāji



Trešo pušu
administratori



Personīgā riska
informācija
Veselības dati
Dati par sodāmību









pagarināt segumu
uz pārjaunojuma
periodu; ja tā,
saskaņā ar kādiem
nosacījumiem)
Ja mēs neesam
lūguši jūsu
piekrišanu,
piemērojams
izņēmums
“apdrošināšanas
nolūkos”
Ja mēs esam to
konkrēti lūguši,
jūsu piekrišana



Pakalpojumu
sniedzēji

Klientu apkalpošana,
palīdzība un atbalsts




Kontaktinformācija
Polises informācija




Līguma izpilde
Piekrišana




Atbalsta sniedzēji
Pakalpojumu
sniedzēji

Apdrošināšanas
prēmiju un
maksājumu
saņemšana




Kontaktinformācija
Finanšu informācija



Līguma izpilde



Bankas



Leģitīmas intereses
(sniegt
apdrošinātajām
personām
informāciju par
apdrošināšanas
produktiem vai
pakalpojumiem,
kas
apdrošinātajām
personām varētu
interesēt)
Piekrišana



Pakalpojumu
sniedzēji



Uzraugošās
iestādes
(piemēram,
ACPR, CNIL)
Tiesībaizsardzība
s iestādes
Tiesas
Citas iestādes
(saskaņā ar
tiesas rīkojumu)

Mārketings

Kontaktinformācija
Mārketings






Tiesību aktos
paredzēto
pienākumu izpilde






Darbība

Kontaktinformācija
Polises informācija
Personīgā riska
informācija
Finanšu informācija



Type
of
Ievāktās
informācijas
information
veidscollected

Type
of we
The basis
TheWho
basis
onmay
which
we
Typeon
ofwhich we Kam
Informācijas
mēs
varam
information
disclose
the
use the information
use
theinformāciju
information
information
collected
izmantošanas
pamats izpaust
information
to
collected


Tiesiskie
pienākumi





Atlīdzības pieteicējs



Atlīdzības pieteikuma
saņemšana




Polises informācija
Pieteikuma
informācija

Līguma izpilde
Leģitīmas intereses
(trešās puses
pieteicēji) (lai
uzturētu pareizus
ierakstus par
visām saņemtajām
prasībām un
prasītāju
identitāti)





Trešo pušu
administratori
Atbalsta sniedzēji
Pakalpojumu
sniedzēji




Pieteikumu
izvērtēšana





Informācija par prasību
Informācija par veselību
Iepriekšējā sodāmība









Krāpšanas uzraudzība
un atklāšana


Informācija par
pieteikumu
Dati par krāpšanas
novēršanu







Pieteikumu
apmierināšana






Tiesību aktos
paredzēto pienākumu 
ievērošana


Darbība

Finanšu informācija

Līguma izpilde
Leģitīmas intereses
(lai izvērtētu
prasības
apstākļus)
Ja mēs esam īpaši
to lūguši, jūsu
piekrišana
Tiesisku prasību
noteikšana, izpilde
vai aizstāvība
Līguma izpilde
Leģitīmas intereses
(lai uzraudzītu,
izvērtētu un
rezultātā novērstu
krāpšanu)
Ja mēs esam
konkrēti to lūguši,
jūsu piekrišana
Tiesisku prasību
izvirzīšana,
īstenošana vai
aizstāvība
Līguma izpilde
Leģitīmas intereses
(trešās puses
prasītāji) (lai
sekmīgi atrisinātu
trešo pušu
prasības)











Trešo pušu
administratori
Zaudējumu
regulētāji
Advokāti
Prasību eksperti

Novērošanas
pakalpojumu
sniedzēji
(izņēmuma
gadījumos)
Krāpšanas
novēršanas
datubāzes
Tiesībaizsardzība
s iestādes




Bankas
Advokāti



Uzraugošās
iestādes
(piemēram,
ACPR, CNIL)
Tiesībaizsardzība
s iestādes
Tiesas
Citi apdrošinātāji
(ar tiesas
rīkojumu)

Polises informācija
Prasības informācija
Dati par krāpšanas
novēršanu
Finanšu informācija



Type
of
Ievāktās
informācijas
information
veidscollected

Type
of we
mēswe
varam
The basis
TheWho
basis
onmay
which
Typeon
ofwhich we Kam
Informācijas
information
disclose
the
use the information
use
theinformāciju
information
information
collected
izmantošanas
pamats izpaust
information
to
collected

Tiesisks pienākums





Uzņēmējdarbības partneri un apmeklētāji


Attiecību pārvaldība



Kontaktinformācija


Līgumu
administrēšana
Mārketings



Kontaktinformācija




Kontaktinformācija
Mārketings




Leģitīmas intereses
(lai uzturētu
precīzu klientu un
partneru attiecību
pārvaldības
platformu)
Piekrišana
Līgumu izpilde
Leģitīmas intereses
(lai sazinātos ar
uzņēmējdarbības
partneriem par



Pakalpojumu
sniedzēji



Pakalpojumu
sniedzēji

Pasākumu vadība un
apmeklētāju
pieņemšana birojā;
tīmekļa vietnes
apmeklētāju
uzņemšana



Tīmekļa vietnes vai biroja
apmeklētāji

pasākumiem,
pakalpojumiem vai
produktiem, kas
var būt interesanti
to darbības
nozarē)

Piekrišana

Leģitīmas
intereses
(lai organizētu
un vadītu
pasākumus, kas
var interesēt
uzņēmējdarbības
partneriem)

Piekrišana

Type
of
Ievāktās
informācijas
information
veidscollected

Type
of we
The basis
TheWho
basis
onmay
which
we
Typeon
ofwhich we Kam
Informācijas
mēs
varam
information
disclose
the
use the information
use
theinformāciju
information
information
collected
izmantošanas
pamats izpaust
information
to
collected


Darbība



Pakalpojumu
sniedzēji

Piemērojami visiem


Uzņēmējdarbības
žurnālu nodošana



Visi (ja attiecas uz
žurnāliem)






Chubb uzņēmuma
pārdošana vai
reorganizācija




Visi






Tālruņa zvanu
ierakstīšana

Atjaunots decembris 2019





Kontaktinformācija
Informācija par
prasību
Cita informācija, kas
kopīgota saistībā ar
zvanu

Leģitīmas intereses
(lai pareizi
strukturētu mūsu
uzņēmējdarbību)
Juridisks pienākums
(apdrošināšanas
pārvedumu shēma
saskaņā ar
piemērojamiem
tiesību aktiem)
Piekrišana
Leģitīmas intereses
(lai pareizi strukturētu
mūsu
uzņēmējdarbību)
Juridisks pienākums
(apdrošināšanas
pārvedumu shēma
saskaņā ar
piemērojamiem
tiesību aktiem)
Piekrišana
Tiesisks pienākums
Leģitīmas intereses
(lai apmācītu
personālu, sniegtu
pierādījumus par
nodomu slēgt
apdrošināšanas
līgumu, palīdzētu
risināt sūdzības,
uzlabotu klientu
apkalpošanu vai
konstatētu krāpšanu)





Tiesas
Pircēji
Profesionālie
konsultanti





Tiesas
Pircēji
Profesionālie
konsultanti



Pakalpojumu
sniedzēji
Regulatori
Tiesas
Tiesībaizsardzība
s iestādes





