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1. DAĻA: AUSTRIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Ieraksta 

iestatīšana mūsu 

sistēmās 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, ka 

mums ir precīza 

informācija par 

visām mūsu 

apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji  

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, 

krāpšanas un 

kredīta pārbaudes 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par sodāmību 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, ka 

apdrošinātās 

personas atbilst 

mūsu 

pieņemamajam 

riska profilam, un 

lai palīdzētu 

novērst noziedzību 

un krāpšanu) 

• Mērķi, ko nosaka 

vietējie tiesību akti 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanai 

Apsveriet 

iesniegto 

parakstīšanas 

dokumentu, 

novērtējiet risku 

un izstrādājiet 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Veikt pasākumus, 

lai noslēgtu līgumu 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu iespējamo 

riska profilu un 

piemērotu seguma 

līmeni, izmaksas 

un veidu, lai to 

paplašinātu, ja tāds 

ir) 

• Izņēmumu 

noteikumi saskaņā 

ar vietējiem tiesību 

aktiem 

• Trešo personu 

administratori  

• Citi apdrošinātāji / 

pārapdrošinātāji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Atjaunošanas 

pārvaldība 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

atjaunošanas 

periodu, un, ja darīt 

to, tad ar kādiem 

nosacījumiem) 

• Izņēmumu 

noteikumi saskaņā 

ar vietējiem tiesību 

aktiem 

• Trešo personu 

administratori 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Nodrošināt klientu 

apkalpošanu, 

palīdzību un 

atbalstu 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par polisi 

• Līguma izpilde • Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācija 

• Finanšu informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem, 

kas varētu 

ieinteresēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācija  

• Informācija par polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, FCA, 

PRA, ICO) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes   

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 

Atlīdzības pieteicējs 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

uzturētu precīzu 

visu saņemto 

pieteikumu 

reģistrēšanu un 

pieteicēju 

identitāti) 

• Trešo personu 

administratori 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Pieteikuma 

novērtēšana 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

novērtētu 

pieteikuma 

apstākļus) 

• Izņēmumu 

noteikumi saskaņā 

ar vietējiem tiesību 

aktiem 

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu 

regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu 

eksperti 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzraudzītu, 

novērtētu un 

novērstu krāpšanu) 

• Izņēmumu 

noteikumi saskaņā 

ar vietējiem tiesību 

aktiem 

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Uzraudzības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

(izņēmuma kārtā) 

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanai 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

Pieteikuma  

apmierināšana 
• Finanšu informācija • Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

apmierinātu 

pieteikumus 

veiksmīgiem trešo 

personu atlīdzības 

pieteicējiem) 

• Bankas 

• Advokāti 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Informācija par polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām  

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, FCA, 

PRA, ICO) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes  

• Tiesas  

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Biznesa partneri un grupas tīmekļa vietņu apmeklētāji/lietotāji 

Attiecību 

pārvaldīšana 
• Kontaktinformācija • Likumīgās 

intereses (lai 

uzturētu precīzas 

klientu un partneru 

attiecību 

pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācija • Līguma izpilde  

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sazinātos ar 

sadarbības 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem vai 

produktiem, kas 

varētu interesēt 

viņu nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Pasākumu 

rīkošana un biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana; 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana 

• Tīmekļa vietnes 

apmeklētāji/lietotāji vai 

viesi 

• Likumīgās 

intereses (lai 

organizētu un 

vadītu pasākumus, 

kas var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Attiecas uz visiem 

Uzņēmējdarbības 

reģistru nodošana 
• Visi (ja attiecas uz 

reģistru) 

• Likumīgās 

intereses (lai 

attiecīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošana saskaņā 

ar piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 

Chubb uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

• Visi • Likumīgās 

intereses (lai 

attiecīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošana saskaņā 

ar piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 

Telefonsarunu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Cita informācija, kas 

izpausta zvana laikā 

• Juridiskais 

pienākums 

izņēmumos 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, FCA, 

PRA, ICO) 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 
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2. DAĻA: BEĻĢIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Informācijas veids  Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam sniegt 

informāciju 

Potenciālās Apdrošinātās personas 

Failu izveidošana 

mūsu sistēmās 
• Kontaktinformāc

ija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

nodrošinātu, ka 

mums ir precīza 

dokumentācija 

par visām mūsu 

apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Pārbaužu veikšana 

attiecībā uz 

priekšvēsturi, 

sodāmības datiem, 

krāpšanu un 

kredītspēju 

• Kontaktinformāc

ija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Tostarp dati par 

sodāmību 

• Piekrišana 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, 

ka apdrošinātās 

personas atbilst 

mūsu 

pieņemamajam 

riska profilam, 

un lai palīdzētu 

mums apkarot 

krāpšanu un 

citus 

noziegumus) 

• Juridiskais 

pienākums 

• Izņēmumi 

saskaņā ar 

vietējiem 

tiesību aktiem 

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes krāpšanas 

apkarošanai 
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Darbība Informācijas veids  Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam sniegt 

informāciju 

Apdrošināšanas 

pieteikumu 

iesniegšana, riska 

novērtēšana un 

polišu izrakstīšana 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Tostarp veselības 

dati 

• Dati par 

sodāmību 

• Pasākumi, kas 

veikti, lai 

noslēgtu 

līgumu 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un 

atbilstošu 

nodrošināmā 

seguma līmeni, 

izmaksas un 

veidu) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi, 

pamatojoties uz 

vietējiem 

tiesību aktiem 

• Trešo personu 

administratori 

• Citi 

apdrošinātāji/pārapdrošinā

tāji 

Izmaksu/pārjaunoju

mu pārvaldība 
• Kontaktinformāc

ija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības 

informācija  

• Dati par 

sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu, vai 

apdrošināšanas 

segums būtu 

jāpaplašina un, 

ja būtu, tad ar 

kādiem 

nosacījumiem) 

• Piekrišana 

• Vietējie 

juridiskie 

izņēmumi 

• Trešo personu operatori 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Klientu 

apkalpošana, 

palīdzība un atbalsta 

sniegšana 

• Kontaktinformāc

ija 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Aprūpes pakalpojumu 

sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Informācijas veids  Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam sniegt 

informāciju 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformāc

ija 

• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 

Mārketings • Kontaktinformāc

ija 

• Mārketings  

• Likumīgās 

intereses (lai 

sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem

, kas varētu tās 

interesēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Lai izpildītu likumos 

un noteikumos 

paredzētos 

pienākumus 

• Kontaktinformāc

ija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, FSMA, 

DPA) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Cits 

• Apdrošinātāji saskaņā ar 

tiesas rīkojumu 
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Darbība Informācijas veids  Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam sniegt 

informāciju 

Atlīdzības pieteicējs 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji, lai 

uzturētu 

precīzu visu 

saņemto 

pieteikumu 

reģistrēšanu un 

informāciju par 

atlīdzības 

pieteicēju 

identitāti) 

• Trešo personu 

administratori 

• Aprūpes pakalpojumu 

sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Pieteikuma 

izvērtēšana 
• Pieteikumu dati 

• Veselības dati 

• Dati par 

sodāmību 

• Līguma izpilde  

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu 

pieteikuma 

apstākļus)  

• Piekrišana 

• Vietējie 

juridiskie 

izņēmumi 

• Likumīgu 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana  

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu regulētāji 

• Advokāti 

• Eksperti 
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Darbība Informācijas veids  Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam sniegt 

informāciju 

Pārbaudes, lai 

atklātu iespējamu 

krāpšanu 

• Pieteikumu dati 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses 

(pārbaudes, lai 

identificētu un 

novērstu 

iespējamu 

krāpšanu) 

• Piekrišana 

• Vietējie 

juridiskie 

izņēmumi 

• Juridisku 

prasību celšana, 

īstenošana vai 

pamatošana 

• Uzraudzības pakalpojumu 

sniedzēji (izņēmuma 

kārtā) 

• Datubāzes krāpšanas 

apkarošanai 

• Tiesībsargājošās iestādes 

Pieteikuma 

izskatīšana  
• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

izskatītu 

veiksmīgu trešo 

personu 

pieteicēju 

pieteikumi) 

• Bankas 

• Advokāti 

Likumos un 

noteikumos 

paredzēto 

pienākumu izpilde 

• Informācija par 

polisi 

• Pieteikumu dati 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, FSMA, 

DPA) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(pamatojoties uz tiesas 

rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 
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Darbība Informācijas veids  Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam sniegt 

informāciju 

Attiecību pārvaldība  • Kontaktinformāc

ija 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzturētu 

precīzu klientu 

un partneru 

attiecību 

pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Līgumu pārvaldība • Kontaktinformāc

ija 

• Līguma izpilde  

Mārketings • Kontaktinformāc

ija 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (ar 

nosacījumu, ka 

tiek piemērots 

izņēmums no 

piekrišanas 

saņemšanas 

pienākuma (RD 

2003. gada 4. 

aprīlis)) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Pasākumu 

organizēšana un 

biroja apmeklētāju 

uzņemšana; tīmekļa 

vietnes apmeklētāju 

apkalpošana; 

Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Biroja 

apmeklētājs 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

organizētu un 

vadītu 

pasākumus, kas 

var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Informācijas veids  Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam sniegt 

informāciju 

Attiecas uz visiem 

Uzņēmējdarbības 

reģistru nodošana 
• Visi (ja 

attiecināms uz 

reģistru) 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pienācīgi 

strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbīb

u) 

• Juridiskais 

pienākums 

(Apdrošināšan

as nodošanas 

kārtība saskaņā 

ar 

piemērojamajie

m tiesību 

aktiem) 

• Piekrišana  

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 

Chubb uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

• Visi  • Likumīgās 

intereses (lai 

pienācīgi 

strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbīb

u) 

• Juridiskais 

pienākums 

(Apdrošināšan

as nodošanas 

kārtība saskaņā 

ar 

piemērojamajie

m tiesību 

aktiem)Piekriša

na  

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 
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Darbība Informācijas veids  Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam sniegt 

informāciju 

Telefona sarunu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformāc

ija 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Cita informācija, 

kas sniegta 

saistībā ar zvanu 

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās 

intereses (lai 

apmācītu 

darbiniekus, 

sniegtu 

pierādījumus 

par nodomu 

noslēgt 

apdrošināšanas 

polisi vai 

iesniegt 

pieteikumu, 

palīdzētu 

risināt 

sūdzības, 

uzlabotu klientu 

apkalpošanu 

vai atklātu 

krāpšanu) 

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Uzraudzības iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās iestādes 

 

Atjaunināts: 2019. gada novembris 
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3. DAĻA: BULGĀRIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Ieraksta 

iestatīšana mūsu 

sistēmā 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

nodrošinātu, ka 

mums ir precīza 

informācija par 

visām 

apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu sniedzēji 

 

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, 

krāpšanas un 

kredīta 

pārbaudes  

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana 

• Likumīgās 

intereses (lai 

nodrošinātu, ka 

apdrošinātās 

personas atbilst 

mūsu 

pieņemamajam 

riska profilam, 

un lai palīdzētu 

apkarot 

noziedzību vai 

krāpšanu) 

• Juridiskie 

pienākumi 

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes krāpšanas 

apkarošanai 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Apsveriet 

iesniegto 

parakstīšanas 

dokumentu, 

novērtējiet risku 

un izstrādājiet 

polisi  

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību  

• Pasākumu 

veikšana, lai 

noslēgtu līgumu 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu 

iespējamos 

profila riskus 

un, ja 

nepieciešams, 

atbilstošus 

seguma 

līmeņus, 

izmaksas un 

veidu) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi 

saskaņā ar 

valsts tiesību 

aktiem 

• Trešo personu administratori 

• Citi 

apdrošinātāji/pārapdrošinātā

ji 

Atjaunošanas 

pārvaldība 
• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību  

• Līguma izpilde 

• Leģitīmās 

intereses (lai 

noteiktu, vai 

turpināt 

apdrošināšanu 

jaunajā 

periodā, un, ja 

darīt to, tad ar 

kādiem 

nosacījumiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi 

saskaņā ar 

valsts tiesību 

aktiem 

• Trešo personu administratori 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Nodrošināt 

klientu 

apkalpošanu, 

palīdzību un 

atbalstu 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācij

a 

• Finanšu 

informācija 

Līguma izpilde Bankas 

Mārketings • Kontaktinformācij

a 

• Mārketings 

Likumīgās intereses 

(lai sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem, kas 

varētu tās interesēt) 

Piekrišana 

Pakalpojumu sniedzēji 

Juridisko un 

regulatīvo 

saistību 

ievērošana 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu 

informācija 

Juridiskie 

pienākumi 
• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, CPDP, 

FSC) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumu) 

Atlīdzības pieteicējs 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

uzturētu precīzu 

visu saņemto 

pieteikumu 

reģistrēšanu, kā 

arī pieteicēju 

identifikāciju) 

• Trešo personu administratori 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Pieteikumu 

novērtējums 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību  

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

novērtētu ar 

pieteikumu 

saistītos 

apstākļus) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi 

saskaņā ar 

valsts tiesību 

aktiem 

• Likumīgu 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Trešo personu administratori 

• Zaudējumu regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu eksperti 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzraudzītu, 

novērtētu un 

novērstu 

krāpšanu) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi 

saskaņā ar 

valsts tiesību 

aktiem 

• Juridisko 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana un 

aizstāvība 

• Uzraudzības pakalpojumu 

sniedzēji (kā izņēmums) 

• Krāpšanas apkarošanas 

datubāze 

• Tiesībsargājošās iestādes 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Pieteikuma 

apmierināšana 

Finanšu informācija • Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

apmierinātu 

pieteikumus par 

labu trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicējiem) 

• Bankas 

• Advokāti 

Juridisko un 

regulatīvo 

saistību 

ievērošana 

• Informācija par 

polisi 

• Dati par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskie 

pienākumi 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, CNIC, 

CPDP, FSC) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldīšana  
• Kontaktinformācij

a 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzturētu 

precīzas klientu 

un partneru 

attiecību 

pārvaldības 

platformu) 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Piekrišana  

Mārketings • Kontaktinformācij

a  

• Mārketings 

• Līguma izpilde • Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Pasākumu 

rīkošana un 

biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana; 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana 

• Tīmekļa vietnes 

vai biroja 

apmeklētāji 

• Likumīgās 

intereses (lai 

informētu 

sadarbības 

partnerus par 

notikumiem, 

pakalpojumiem 

vai produktiem, 

kas viņus varētu 

interesēt) 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Vispārēji piemērojams 

Uzņēmējdarbība

s reģistru 

nodošana 

• Jebkas  (kas 

attiecas uz 

dokumentiem) 

• Likumīgās 

intereses (lai 

attiecīgi 

strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbību

) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšana

s nodošanas 

kārtība saskaņā 

ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Chubb 

uzņēmuma 

pārdošana vai 

pārstrukturēšana 

• Visi • Likumīgās 

intereses (lai 

attiecīgi 

strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbību

) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšana

s nodošanas 

kārtība saskaņā 

ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Dati par 

zaudējumiem 

• Cita informācija, 

kas tika sniegta 

sarunas laikā 

• Juridiskais 

pienākums 

• Piekrišana (ja 

telefona zvans 

tika veikts ar 

mērķi pārdot 

apdrošināšanas 

polisi / slēgt 

distances 

līgumu ar 

klientu) 

• Likumīgās 

intereses 

(darbinieku 

apmācībai, lai 

sniegtu 

pierādījumus 

par nodomu 

noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, lai 

atbalstītu 

sūdzību 

risināšanu, 

uzlabotu klientu 

apkalpošanu 

vai atklātu 

krāpšanu) 

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Uzraudzības iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās iestādes 
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Atjaunināts: 2020. gada decembris   
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4. DAĻA: ČEHIJA – LATVIEŠU VALODĀ  

Darbība Ievākto datu veidi Pamats, kas ļauj 

mums izmantot 

datus 

Kam mēs varam izpaust datus 

Apdrošinātā persona 

Viņi izveido 

ierakstu mūsu 

sistēmās 

• Kontaktinformācij

a 

• Ar risku saistīta 

informācija par 

personu 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses 

(nodrošināt, ka 

mums ir precīza 

uzskaite par 

visām 

apdrošinātajām 

personām, 

kurām mēs 

sniedzam 

apdrošināšanu) 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Viņi pārbauda 

vispārīgos 

datus, sankcijas, 

krāpšanu un 

aizdevumus 

• Kontaktinformācij

a 

• Ar risku saistīta 

informācija par 

personu 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana 

• Likumīgās 

intereses 

(nodrošināt, ka 

apdrošinātās 

personas atbilst 

mūsu 

pieļaujamajam 

riska profilam, 

un palīdzēt 

novērst 

noziedzību un 

krāpšanu) 

• Likumā 

noteiktais 

pienākums 

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Kredītvērtējuma aģentūras 

• Pretkorupcijas datubāzes 
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Darbība Ievākto datu veidi Pamats, kas ļauj 

mums izmantot 

datus 

Kam mēs varam izpaust datus 

Viņi apsver 

iespēju 

apdrošināties, 

novērtē riskus 

un nosaka 

principus 

• Ar risku saistīta 

informācija par 

personu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma 

noslēgšanas 

posmi 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un 

piemērotu 

apdrošināšanas 

seguma līmeni, 

izmaksas un 

paplašināšanu) 

• Piekrišana 

• Skaidra 

piekrišana kā 

juridisks 

izņēmums 

(attiecībā uz 

sodāmības 

datiem) 

• Izņēmumi 

saskaņā ar 

vietējiem 

noteikumiem 

• Trešo personu administratori 

• Citi 

apdrošinātāji/pārapdrošinātā

ji 
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Darbība Ievākto datu veidi Pamats, kas ļauj 

mums izmantot 

datus 

Kam mēs varam izpaust datus 

Viņi pārvalda 

līgumu 

atjaunošanas 

jautājumus 

• Kontaktinformācij

a 

• Polises dati 

• Ar risku saistīta 

informācija par 

personu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses 

(nosaka, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

līguma 

pagarināšanas 

laiku, un, ja 

darīt to, tad ar 

kādiem 

nosacījumiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi 

saskaņā ar 

vietējiem 

noteikumiem 

• Trešo personu administratori 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Viņi sniedz 

aprūpi, 

palīdzību un 

atbalstu 

klientiem 

• Kontaktinformācij

a 

• Polises dati 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Viņi saņem 

apdrošināšanas 

prēmijas un 

maksājumus  

• Kontaktinformācij

a 

• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 

Mārketings  • Kontaktinformācij

a 

• Mārketings 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) 

(precīza visu 

pieņemto 

pieteikumu un 

pieteicēju 

identitātes 

reģistrēšana) 

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Ievākto datu veidi Pamats, kas ļauj 

mums izmantot 

datus 

Kam mēs varam izpaust datus 

Tie nodrošina 

atbilstību 

normatīvajām 

un 

regulatīvajām 

prasībām 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

principiem 

• Ar risku saistīta 

informācija par 

personu 

• Finanšu 

informācija 

• Likumā 

noteiktais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(pamatojoties uz tiesas 

rīkojumu) 

Atlīdzības pieteicējs 

Viņi saņem 

paziņojumu par 

pieteikumu 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) 

(precīza visu 

pieņemto 

pieteikumu un 

atlīdzības 

pieteicēju 

identitātes 

reģistrēšana) 

• Trešo personu administratori 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Viņi novērtē 

pieteikumu 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses 

(pieteikuma 

apstākļu 

novērtējums) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi 

saskaņā ar 

vietējiem 

noteikumiem 

• Juridisko 

prasību 

meklēšana, 

izpilde vai 

aizstāvēšana 

tiesā 

• Trešo personu administratori 

• Pieteikumu regulētāji 

• Advokātu biroji 

• Eksperti ar zināšanām par 

pieteikumu priekšmetu 
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Darbība Ievākto datu veidi Pamats, kas ļauj 

mums izmantot 

datus 

Kam mēs varam izpaust datus 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses 

(krāpšanas 

uzraudzība, 

novērtēšana un 

novēršana) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi 

saskaņā ar 

vietējiem 

noteikumiem 

• Skaidra 

piekrišana kā 

juridisks 

izņēmums 

(attiecībā uz 

sodāmības 

datiem) 

• Juridisko 

prasību 

meklēšana, 

izpilde vai 

aizstāvēšana 

tiesā 

• Drošības aģentūras 

(izņēmuma kārtā) 

• Datubāzes krāpšanas 

apkarošanai 

• Tiesībsargājošās iestādes 

Viņi apmierina 

pieteikumu 
• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) 

(veiksmīgu trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēju 

pieteikumu 

apmierināšana 

– krāpšanas 

dati) 

• Bankas  

• Advokātu biroji 
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Darbība Ievākto datu veidi Pamats, kas ļauj 

mums izmantot 

datus 

Kam mēs varam izpaust datus 

Tie nodrošina 

atbilstību 

normatīvajām 

un 

regulatīvajām 

prasībām  

• Polises dati 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Pretkorupcijas dati 

• Finanšu 

informācija 

• Likumā 

noteiktais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(pamatojoties uz tiesas 

rīkojumu) 

Biznesa partneris 

Viņi pārvalda 

attiecības 
• Kontaktinformācij

a 

• Likumīgās 

intereses 

(precīzas 

platformas 

uzturēšana 

attiecību ar 

klientiem un 

partneriem 

pārvaldībai) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Viņi administrē 

līgumus 
• Kontaktinformācij

a 

• Līguma izpilde • Pakalpojumu sniedzēji 

Mārketings • Kontaktinformācij

a 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (saziņa 

ar darījumu 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem 

vai produktiem, 

kas varētu 

interesēt viņu 

nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Ievākto datu veidi Pamats, kas ļauj 

mums izmantot 

datus 

Kam mēs varam izpaust datus 

Viņi organizē 

pasākumus un 

uzņem 

apmeklētājus 

birojā 

• Biroja apmeklētājs • Likumīgās 

intereses 

(pasākumu, kas 

var interesēt 

sadarbības 

partnerus, 

organizēšana un 

rīkošana) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Attiecas uz visām vienībām 

Tie nodod 

uzņēmējdarbība

s grāmatvedību 

• Visi (ja attiecas uz 

grāmatvedību) 

• Likumīgās 

intereses (mūsu 

uzņēmējdarbība

s pareiza 

strukturēšana) 

• Likumā 

noteiktais 

pienākums 

(apdrošināšana

s portfeļa 

nodošana 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircēji 

• Profesionālie konsultanti 

Pārdošana vai 

reorganizācija 
• Visi  • Likumīgās 

intereses (mūsu 

uzņēmējdarbība

s pareiza 

strukturēšana) 

• Likumā 

noteiktais 

pienākums 

(apdrošināšana

s portfeļa 

nodošana 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircēji 

• Profesionālie konsultanti 
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Darbība Ievākto datu veidi Pamats, kas ļauj 

mums izmantot 

datus 

Kam mēs varam izpaust datus 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Apdrošināšanas 

pieteikumu dati 

• Cita tālruņa zvana 

laikā sniegtā 

informācija 

• Likumā 

noteiktais 

pienākums 

• Likumīgās 

intereses 

(darbinieku 

apmācība, 

pierādījumu 

sniegšana par 

apdrošināšanas 

līguma izpildes 

interesēm, 

sūdzību 

risināšana, 

klientu 

apkalpošanas 

uzlabošana vai 

krāpšanas 

atklāšana) 

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Uzraudzības iestādes 

• Tiesas 

• Izpildiestādes 

Atjaunināts: 2019. gada novembris 
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5. DAĻA: DĀNIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Ieraksta 

iestatīšana mūsu 

sistēmās 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, 

ka mums ir 

precīza 

informācija par 

visām mūsu 

apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, 

krāpšanas un 

kredīta 

pārbaudes 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, 

ka apdrošinātās 

personas atbilst 

mūsu 

pieņemamajam 

riska profilam, 

un lai palīdzētu 

novērst 

noziedzību un 

krāpšanu) 

• Juridiskais 

pienākums 

• Skaidra 

piekrišana kā 

likumīgs 

izņēmums 

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes krāpšanas 

apkarošanai 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Iesniegtā 

parakstīšanas 

dokumenta 

izskatīšana, 

riska 

novērtēšana un 

polises 

izstrādāšana 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Veikt 

pasākumus, lai 

noslēgtu 

līgumu 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un 

piemērotu 

seguma līmeni, 

izmaksas un 

veidu, lai to 

paplašinātu, ja 

tāds ir) 

• Ja neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, 

izņēmums 

"apdrošināšana

s nolūkiem" 

• Ja mēs esam to 

īpaši lūguši, 

jūsu piekrišana 

• Trešo personu 

administratori 

• Citi 

apdrošinātāji/pārapdrošināt

āji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Atjaunošanas 

pārvaldība 
• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

atjaunošanas 

periodu, un, ja 

to darīt, tad ar 

kādiem 

nosacījumiem) 

• Ja mēs neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, 

"apdrošināšana

s nolūkiem" 

piemēro 

izņēmumu 

• Ja mēs esam to 

īpaši lūguši, 

jūsu piekrišana  

• Trešo personu 

administratori 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Nodrošināt 

klientu 

apkalpošanu, 

palīdzību un 

atbalstu 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācij

a 

• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Mārketings • Kontaktinformācij

a 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem

, kas varētu 

interesēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumu) 

Atlīdzības pieteicējs 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

uzturētu 

precīzu visu 

saņemto 

pieteikumu un 

pieteicēju 

identitātes 

reģistrēšanu) 

• Trešo personu 

administratori 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Pieteikuma 

novērtēšana 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

novērtētu 

pieteikuma 

apstākļus) 

• Ja neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, 

izņēmums 

"apdrošināšana

s nolūkiem" 

• Ja mēs esam to 

īpaši lūguši, 

jūsu piekrišana  

• Likumīgu 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu eksperti 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzraudzītu, 

novērtētu un 

novērstu 

krāpšanu) 

• Ja neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, 

izņēmums 

"apdrošināšana

s nolūkiem" 

• Ja mēs esam to 

īpaši lūguši, 

jūsu piekrišana  

• Izņēmums 

• “Krāpšanas 

novēršanas” 

izņēmums 

• Likumīgu 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Uzraudzības pakalpojumu 

sniedzēji (izņēmuma kārtā) 

• Krāpšanas apkarošanas 

datubāze 

• Tiesībsargājošās iestādes 

Pieteikuma 

apmierināšana 
• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

apmierinātu 

veiksmīgu trešo 

personu 

pieteicēju 

pieteikumus)  

• Bankas 

• Advokāti 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldīšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzturētu 

precīzas klientu 

un partneru 

attiecību 

pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Līguma izpilde  

Mārketings • Kontaktinformācij

a 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sazinātos ar 

sadarbības 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem 

vai produktiem, 

kas varētu 

interesēt viņu 

nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Pasākumu 

rīkošana un 

biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana, 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana 

• Biroja 

apmeklētāja 

tīmekļa vietne 

• Likumīgās 

intereses (lai 

organizētu un 

vadītu 

pasākumus, kas 

var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Attiecas uz visiem 

Uzņēmējdarbība

s reģistru 

nodošana 

• Visi (ja attiecas uz 

reģistru) 

• Likumīgās 

intereses (lai 

attiecīgi 

strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbīb

u) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas 

kārtība saskaņā 

ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmums 

“apdrošināšana

s mērķiem” 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Chubb 

uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

• Visi • Likumīgās 

intereses (lai 

attiecīgi 

strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbīb

u) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšana

s nodošanas 

kārtība saskaņā 

ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmums 

“apdrošināšana

s mērķiem” 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Sīkāka 

informācija par 

pieteikumu 

• Cita informācija, 

kas sniegta 

saistībā ar zvanu  

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās 

intereses (lai 

apmācītu 

darbiniekus, 

sniegtu 

pierādījumus 

par nodomu 

noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, 

palīdzētu 

risināt 

sūdzības, 

uzlabotu 

klientu 

apkalpošanu 

vai atklātu 

krāpšanu)   

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Uzraudzības iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās iestādes 

 

Atjaunināts 2019. gada novembrī 
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6. DAĻA: IGAUNIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Ieraksta 

iestatīšana mūsu 

sistēmās 

• Kontaktinformācij

a 

• Personīgais risks 

• Informācija 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

nodrošinātu, ka 

mums ir precīza 

informācija par 

visām mūsu 

apdrošinātajām 

personām)  

• Pakalpojumu sniedzēji 

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, 

krāpšanas un 

kredīta 

pārbaudes 

• Kontaktinformācij

a  

• Personīgais risks 

• Informācija 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana  

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, 

ka apdrošinātās 

personas atbilst 

mūsu 

pieņemamajam 

riska profilam, 

un lai palīdzētu 

novērst 

noziedzību un 

krāpšanu) 

• Vietējo tiesību 

aktu izņēmums 

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes krāpšanas 

apkarošanai 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Apdrošināšanas 

pieteikuma 

izskatīšana, 

riska 

novērtēšana un 

polises 

izsniegšana 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Veikt 

pasākumus, lai 

noslēgtu 

līgumu 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un 

piemērotu 

seguma līmeni, 

izmaksas un 

veidu, lai to 

paplašinātu, ja 

tāds ir) 

• Ja neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, 

izņēmums 

"apdrošināšana

s nolūkiem" 

• Ja mēs esam to 

īpaši lūguši, 

jūsu piekrišana 

• Trešo personu 

administratori 

• Citi 

apdrošinātāji/pārapdrošināt

āji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Atjaunošanas 

pārvaldība 
• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

atjaunošanas 

periodu, un, ja 

to darīt, tad ar 

kādiem 

nosacījumiem) 

• Ja neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, 

izņēmums 

"apdrošināšana

s nolūkiem" 

• Ja mēs esam to 

īpaši lūguši, 

jūsu piekrišana 

• Trešo personu 

administratori 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Nodrošināt 

klientu 

apkalpošanu, 

palīdzību un 

atbalstu 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācij

a 

• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Mārketings • Kontaktinformācij

a 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem

, kas varētu 

ieinteresēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumu) 

Atlīdzības pieteicējs 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

uzturētu 

precīzu visu 

saņemto 

pieteikumu un 

pieteicēju 

identitātes 

reģistrēšanu) 

• Trešo personu 

administratori 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Pieteikuma 

novērtēšana 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

novērtētu 

pieteikuma 

apstākļus) 

• Ja neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, 

izņēmums 

"apdrošināšana

s nolūkiem" 

• Ja mēs esam to 

īpaši lūguši, 

jūsu piekrišana  

• Likumīgu 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu eksperti 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzraudzītu, 

novērtētu un 

novērstu 

krāpšanu) 

• Ja neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, 

izņēmums 

"apdrošināšana

s nolūkiem" 

• Ja esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana 

"Krāpšanas 

novēršanas" 

izņēmums 

• Likumīgu 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Uzraudzības pakalpojumu 

sniedzēji (izņēmuma kārtā) 

• Krāpšanas apkarošanas 

datubāze 

• Tiesībsargājošās iestādes 

Pieteikuma 

apmierināšana 
• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

apmierinātu 

pieteikumus 

veiksmīgiem 

trešo personu 

pieteicējiem)  

• Bankas 

• Advokāti 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldīšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzturētu 

precīzas klientu 

un partneru 

attiecību 

pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Līguma izpilde  

Mārketings • Kontaktinformācij

a 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sazinātos ar 

sadarbības 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem 

vai produktiem, 

kas varētu 

interesēt viņu 

nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Pasākumu 

rīkošana un 

biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana, 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana 

• Biroja 

apmeklētāja 

tīmekļa vietne 

• Likumīgās 

intereses (lai 

organizētu un 

vadītu 

pasākumus, kas 

var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Attiecas uz visiem 

Uzņēmējdarbība

s reģistru 

nodošana 

• Visi (ja attiecas uz 

reģistru) 

• Likumīgās 

intereses (lai 

attiecīgi 

strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbīb

u) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas 

kārtība saskaņā 

ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem)  

• Piekrišana 

• Izņēmums 

“apdrošināšana

s mērķiem” 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Chubb 

uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

• Visi • Likumīgās 

intereses (lai 

attiecīgi 

strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbīb

u) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšana

s nodošanas 

kārtība saskaņā 

ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmums 

“apdrošināšana

s mērķiem” 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Sīkāka 

informācija par 

pieteikumu 

• Cita informācija, 

kas sniegta 

saistībā ar zvanu  

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās 

intereses (lai 

apmācītu 

darbiniekus, 

sniegtu 

pierādījumus 

par nodomu 

noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, 

palīdzētu 

risināt 

sūdzības, 

uzlabotu 

klientu 

apkalpošanu 

vai atklātu 

krāpšanu)   

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Uzraudzības iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās iestādes 

 

Atjaunināts 2019. gada novembrī 
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7. DAĻA: SOMIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Ieraksta 

iestatīšana mūsu 

sistēmās 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, 

ka mums ir 

precīza 

informācija par 

visām mūsu 

apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, 

krāpšanas un 

kredīta 

pārbaudes 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, 

ka apdrošinātās 

personas atbilst 

mūsu 

pieņemamajam 

riska profilam, 

un lai palīdzētu 

novērst 

noziedzību un 

krāpšanu) 

• Juridiskais 

pienākums 

• Skaidra 

piekrišana kā 

likumīgs 

izņēmums 

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes krāpšanas 

apkarošanai 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Iesniegtā 

parakstīšanas 

dokumenta 

izskatīšana, 

riska 

novērtēšana un 

polises 

izstrādāšana 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Veikt 

pasākumus, lai 

noslēgtu 

līgumu 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un 

piemērotu 

seguma līmeni, 

izmaksas un 

veidu, lai to 

paplašinātu, ja 

tāds ir) 

• Ja neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, 

izņēmums 

"apdrošināšana

s nolūkiem" 

• Ja mēs esam to 

īpaši lūguši, 

jūsu piekrišana 

• Trešo personu 

administratori 

• Citi 

apdrošinātāji/pārapdrošināt

āji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Atjaunošanas 

pārvaldība 
• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

atjaunošanas 

periodu, un, ja 

to darīt, tad ar 

kādiem 

nosacījumiem) 

• Ja mēs neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, 

"apdrošināšana

s nolūkiem" 

piemēro 

izņēmumu 

• Ja mēs esam to 

īpaši lūguši, 

jūsu piekrišana  

• Trešo personu 

administratori 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Nodrošināt 

klientu 

apkalpošanu, 

palīdzību un 

atbalstu 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācij

a 

• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Mārketings • Kontaktinformācij

a 

• Mārketings 

• Likumīgīgās 

intereses (lai 

sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem

, kas varētu 

interesēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumu) 

Atlīdzības pieteicējs 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

uzturētu 

precīzu visu 

saņemto 

pieteikumu un 

pieteicēju 

identitātes 

reģistrēšanu) 

• Trešo personu 

administratori 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Pieteikuma 

novērtēšana 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

novērtētu 

pieteikuma 

apstākļus) 

• Ja neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, 

izņēmums 

"apdrošināšana

s nolūkiem" 

• Ja mēs esam to 

īpaši lūguši, 

jūsu piekrišana  

• Likumīgu 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu eksperti 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzraudzītu, 

novērtētu un 

novērstu 

krāpšanu) 

• Ja neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, 

izņēmums 

"apdrošināšana

s nolūkiem" 

• Ja mēs esam to 

īpaši lūguši, 

jūsu piekrišana  

• izņēmums 

• “Krāpšanas 

novēršanas” 

izņēmums 

• Likumīgu 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Uzraudzības pakalpojumu 

sniedzēji (izņēmuma kārtā) 

• Krāpšanas apkarošanas 

datubāze 

• Tiesībsargājošās iestādes 

Pieteikuma 

apmierināšana 
• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

apmierinātu 

pieteikumus 

veiksmīgiem 

trešo personu 

pieteicējiem)  

• Bankas 

• Advokāti 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldīšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzturētu 

precīzas klientu 

un partneru 

attiecību 

pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Līguma izpilde  

Mārketings • Kontaktinformācij

a 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sazinātos ar 

sadarbības 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem 

vai produktiem, 

kas varētu 

interesēt viņu 

nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Pasākumu 

rīkošana un 

biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana, 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana 

• Biroja 

apmeklētāja 

tīmekļa vietne 

• Likumīgās 

intereses (lai 

organizētu un 

vadītu 

pasākumus, kas 

var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Attiecas uz visiem 

Uzņēmējdarbība

s reģistru 

nodošana 

• Visi (ja attiecas uz 

reģistru) 

• Likumīgās 

intereses (lai 

attiecīgi 

strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbīb

u) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas 

kārtība saskaņā 

ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmums 

“apdrošināšana

s mērķiem” 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Chubb 

uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

Visi • Likumīgās 

intereses (lai 

attiecīgi 

strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbīb

u) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšana

s nodošanas 

kārtība saskaņā 

ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmums 

“apdrošināšana

s mērķiem” 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Sīkāka 

informācija par 

pieteikumu 

• Cita informācija, 

kas sniegta 

saistībā ar zvanu  

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās 

intereses (lai 

apmācītu 

darbiniekus, 

sniegtu 

pierādījumus 

par nodomu 

noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, 

palīdzētu 

risināt 

sūdzības, 

uzlabotu 

klientu 

apkalpošanu 

vai atklātu 

krāpšanu)   

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Uzraudzības iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās iestādes 

 

Atjaunināts 2019. gada novembrī 
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8. DAĻA: FRANCIJA – LATVIEŠU VALODĀ  

Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Ieraksta 

iestatīšana mūsu 

sistēmās 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

nodrošinātu, ka 

mums ir precīza 

informācija par 

visām mūsu 

apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, 

krāpšanas un 

kredīta 

pārbaudes 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana ar 

nosacījumu 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, 

ka apdrošinātās 

personas atbilst 

mūsu 

pieņemamajam 

riska profilam, 

un lai palīdzētu 

novērst 

noziedzību un 

krāpšanu) 

• Juridiskais 

pienākums 

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes krāpšanas 

apkarošanai 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Iesniegtā 

parakstīšanas 

dokumenta 

izskatīšana, 

riska 

novērtēšana un 

polises 

izstrādāšana 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Veikt 

pasākumus, lai 

noslēgtu 

līgumu 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un 

piemērotu 

seguma līmeni, 

izmaksas un 

veidu, lai to 

paplašinātu, ja 

tāds ir) 

• Piekrišana 

• Vietējo tiesību 

aktu izņēmumi 

• Trešo personu 

administratori 

• Citi 

apdrošinātāji/pārapdrošināt

āji 

Atjaunošanas 

pārvaldība 
• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

atjaunošanas 

periodu, un, ja 

to darīt, tad ar 

kādiem 

nosacījumiem) 

• Piekrišana 

• Vietējo tiesību 

aktu izņēmumi 

• Trešo personu 

administratori 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Nodrošināt 

klientu 

apkalpošanu, 

palīdzību un 

atbalstu 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana ar 

nosacījumu 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācij

a 

• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 

Mārketings • Kontaktinformācij

a 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem

, kas varētu 

interesēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumu) 

Atlīdzības pieteicējs 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

uzturētu 

precīzu visu 

saņemto 

pietikumu un 

pieteicēju 

identitātes 

reģistrēšanu) 

• Trešo personu 

administratori 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Pieteikuma 

novērtēšana 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

novērtētu 

pieteikuma 

apstākļus) 

• Piekrišana 

• Vietējo tiesību 

aktu izņēmumi 

• Likumīgu 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu eksperti 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzraudzītu, 

novērtētu un 

novērstu 

krāpšanu) 

• Piekrišana 

• Vietējo tiesību 

aktu izņēmumi 

• Likumīgu 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Uzraudzības pakalpojumu 

sniedzēji (izņēmuma kārtā) 

• Krāpšanas apkarošanas 

datubāze 

• Tiesībsargājošās iestādes 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Pieteikuma 

apmierināšana 
• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

apmierinātu 

pieteikumus 

veiksmīgiem 

trešo personu 

pieteicējiem)  

• Bankas 

• Advokāti 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldīšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzturētu 

precīzas klientu 

un partneru 

attiecību 

pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Līguma izpilde  
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Mārketings • Kontaktinformācij

a 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sazinātos ar 

sadarbības 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem 

vai produktiem, 

kas varētu 

interesēt viņu 

nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Pasākumu 

rīkošana un 

biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana, 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana 

• Biroja 

apmeklētāja 

tīmekļa vietne 

• Likumīgās 

intereses (lai 

organizētu un 

vadītu 

pasākumus, kas 

var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Attiecas uz visiem 

Uzņēmējdarbība

s reģistru 

nodošana 

• Visi (ja attiecas uz 

reģistru) 

• Likumīgās 

intereses (lai 

attiecīgi 

strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbīb

u) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas 

kārtība saskaņā 

ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Chubb 

uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

• Visi • Likumīgās 

intereses (lai 

attiecīgi 

strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbīb

u) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšana

s nodošanas 

kārtība saskaņā 

ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Sīkāka 

informācija par 

pieteikumu 

• Cita informācija, 

kas sniegta 

saistībā ar zvanu  

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās 

intereses (lai 

apmācītu 

darbiniekus, 

sniegtu 

pierādījumus 

par nodomu 

noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, 

palīdzētu 

risināt 

sūdzības, 

uzlabotu 

klientu 

apkalpošanu 

vai atklātu 

krāpšanu)   

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Uzraudzības iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās iestādes 

 

Atjaunināts 2019. gada novembrī 
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9. DAĻA: VĀCIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība 
Savāktās 

informācijas veids 

Pamatojums, uz 

kuru balstāmies, 

lai izmantotu 

informāciju 

Ar ko mēs varam dalīties ar 

informāciju 

Potenciālais apdrošinātais, apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātā persona 

Datu kopas 

ģenerēšana 

mūsu sistēmās 

• Kontaktinformācij

a 

• Personīgā riska 

informācijas 

politika 

• Informācija par 

apdrošināšanu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses 

(pārliecinātos, 

ka mums ir 

precīza 

dokumentācija 

par visām mūsu 

apdrošinātajām 

personām) 

Pakalpojumu sniedzējs 

Priekšvēstures, 

sankciju, 

krāpšanas un 

kredītu revīziju 

veikšana 

• Kontaktinformācij

a 

• Personīgā riska 

informācijas 

politika 

• Dati par sodāmību 

un noziedzīgiem 

nodarījumiem 

• Obligātā 

piekrišana 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, 

ka apdrošinātās 

personas atbilst 

mūsu 

pieņemamajam 

riska profilam, 

un lai atbalstītu 

cīņu pret 

noziedzību un 

krāpšanu) 

• Juridiskais 

pienākums 

• Pakalpojumu sniedzējs 

• Kredītbiroji 

• Datubāzes krāpšanas 

apkarošanai 
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Darbība 
Savāktās 

informācijas veids 

Pamatojums, uz 

kuru balstāmies, 

lai izmantotu 

informāciju 

Ar ko mēs varam dalīties ar 

informāciju 

Apdrošināšanas 

pieteikuma 

izskatīšana, 

riska 

novērtēšana un 

polises 

izsniegšana 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par veselību 

• Dati par sodāmību 

un noziedzīgiem 

nodarījumiem 

• Pasākumu 

veikšana, lai 

noslēgtu līgumu 

• Likumīgās 

intereses 

(iespējamā riska 

profila 

noteikšana un 

attiecīgā 

gadījumā 

atbilstoša 

apdrošināšanas 

seguma apjoma, 

izmaksu un 

veida 

noteikšana) 

• Piekrišana 

• Valsts tiesību 

aktu izņēmumi 

• Trešo personu administratori 

(TPA) 

• Citi 

apdrošinātāji/pārapdrošinātā

ji 

Atjaunošanas 

pārvaldība 
• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

apdrošināšanas 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par veselību 

• Dati par sodāmību 

un noziedzīgiem 

nodarījumiem 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses 

(nosaka, vai 

apdrošināšanas 

segums tiek 

piešķirts uz 

atjaunošanas 

periodu un, ja 

tiek, ar kādiem 

noteikumiem) 

• Piekrišana 

• Valsts tiesību 

aktu izņēmumi 

• Trešo personu administratori 

(TPA) 

• Pakalpojumu sniedzējs 

Klientu 

apkalpošana, 

palīdzība un 

atbalsts 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

apdrošināšanu 

• Līguma izpilde • Palīdzības sniedzējs 

• Pakalpojumu sniedzējs 
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Darbība 
Savāktās 

informācijas veids 

Pamatojums, uz 

kuru balstāmies, 

lai izmantotu 

informāciju 

Ar ko mēs varam dalīties ar 

informāciju 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācij

a 

• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 

Mārketings • Kontaktinformācij

a 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses 

(informācijas 

sniegšana 

apdrošinātajām 

personām par 

apdrošināšanu 

vai 

pakalpojumiem, 

kas varētu tās 

interesēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzējs 

Juridisko vai 

normatīvo 

pienākumu 

izpilde 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

apdrošināšanu 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, CNIL, ACPR) 

• Prokuratūras iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumu) 

Atlīdzības pieteicējs 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par 

apdrošināšanu 

• Sīkāka informācija 

par pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešās 

personas 

atlīdzības 

pieteicējs) 

(precīzas 

informācijas 

uzturēšana par 

visiem 

saņemtajiem 

prasījumiem un 

pieteicēju 

identitāti) 

• Trešo personu administratori 

(TPA) 

• Palīdzības sniedzējs 

• Pakalpojumu sniedzējs 
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Darbība 
Savāktās 

informācijas veids 

Pamatojums, uz 

kuru balstāmies, 

lai izmantotu 

informāciju 

Ar ko mēs varam dalīties ar 

informāciju 

Pieteikuma 

novērtējums 
• Sīkāka informācija 

par pieteikumu 

• Dati par veselību 

• Dati par sodāmību 

un noziedzīgiem 

nodarījumiem 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses 

(prasījuma 

apstākļu 

novērtējums) 

• Piekrišana 

• Valsts tiesību 

aktu izņēmumi 

• Juridisko 

prasījumu 

pierādīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvība 

• Trešo personu administratori 

(TPA) 

• Zaudējumu regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu apmierināšanas 

eksperts 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Sīkāka informācija 

par pieteikumu 

• Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses 

(krāpšanas 

uzraudzība, 

novērtēšana un 

novēršana) 

• Piekrišana 

• Valsts tiesību 

aktu izņēmumi 

• Juridisko 

prasību 

pierādīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvība 

• Uzraudzības pakalpojumu 

sniedzēji (izņēmuma 

gadījumos) 

• Datubāzes krāpšanas 

apkarošanai 

• Prokuratūras iestādes 
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Darbība 
Savāktās 

informācijas veids 

Pamatojums, uz 

kuru balstāmies, 

lai izmantotu 

informāciju 

Ar ko mēs varam dalīties ar 

informāciju 

Zaudējumu 

apmierināšana 
• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešās 

personas 

atlīdzības 

pieteicējs) 

(tiesīgo trešo 

personu 

pieteicēju 

zaudējumu 

atlīdzināšana) 

• Bankas 

• Advokāti 

Juridisko vai 

normatīvo 

pienākumu 

izpilde 

• Informācija par 

apdrošināšanu 

• Sīkāka informācija 

par pieteikumu 

• Informācija 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, CNIL, ACPR) 

• Prokuratūras iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumu) 

Biznesa partneri, mūsu vietnes viesi un apmeklētāji 

Biznesa 

attiecību 

pārvaldība 

• Kontaktinformācij

a 

• Likumīgās 

intereses 

(precīzas klientu 

un partneru 

attiecību 

pārvaldības 

platformas 

uzturēšana) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzējs 

Līgumu 

pārvaldība 
• Kontaktinformācij

a 

• Līguma izpilde  
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Darbība 
Savāktās 

informācijas veids 

Pamatojums, uz 

kuru balstāmies, 

lai izmantotu 

informāciju 

Ar ko mēs varam dalīties ar 

informāciju 

Mārketings • Kontaktinformācij

a 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (saziņa 

ar darījumu 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem 

vai produktiem, 

kas varētu 

interesēt viņu 

nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzējs 

Pasākumu un 

viesu 

uzņemšana; 

tīmekļa vietnes 

apmeklēšana 

• Tīmekļa vietnes 

apmeklētāji vai 

viesi 

• Likumīgās 

intereses (tādu 

pasākumu 

organizēšana 

vai rīkošana, 

kas var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzējs 

Attiecas uz visiem 

Grāmatvedības 

uzskaites 

nodošana 

• Visi (ja attiecas uz 

grāmatvedību) 

• Likumīgās 

intereses 

(atbilstoša mūsu 

uzņēmējdarbība

s strukturēšana) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšana

s nodošanas 

pienākums 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 75 

Darbība 
Savāktās 

informācijas veids 

Pamatojums, uz 

kuru balstāmies, 

lai izmantotu 

informāciju 

Ar ko mēs varam dalīties ar 

informāciju 

Chubb 

uzņēmuma 

pārdošana vai 

pārstrukturēšan

a 

• Visi • Likumīgās 

intereses 

(atbilstoša mūsu 

uzņēmējdarbība

s strukturēšana) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšana

s nodošanas 

pienākums 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

apdrošināšanu 

• Cita informācija, 

kas tiek sniegta 

zvana laikā 

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās 

intereses 

(darbinieku 

apmācība, lai 

pierādītu, ka 

bija nodoms 

noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, sūdzību 

izskatīšana, 

klientu 

apkalpošanas 

uzlabošana vai 

krāpšanas 

gadījumu 

atklāšana) 

• Pakalpojumu sniedzējs 

• Uzraudzības iestādes 

• Tiesas 

• Prokuratūras iestādes 

Atjaunināts 2019. gada novembrī 
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10. DAĻA: GRIEĶIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība  Savāktās informācijas 

veids  

Informācijas 

vākšanas 

juridiskais pamats  

Kam mēs varam izpaust 

informāciju  

Potenciālais apdrošinātais un apdrošinātā persona 

Ieraksta izveide 

mūsu sistēmās  
• Kontaktinformācija  

• Informācija par 

personīgo risku  

• Apdrošināšanas 

līguma informācija  

• Līguma izpilde  

• Likumīgās 

intereses (lai 

nodrošinātu, ka 

mums ir precīza 

informācija par 

visām mūsu 

apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu sniedzēji  

Priekšvēstures, 

sodu, krāpšanas 

pārbaužu un 

kredītspējas 

novērtēšana  

• Kontaktinformācija  

• Informācija par 

personīgo risku  

• Piekrišana ar 

konkrētiem 

nosacījumiem  

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, 

ka apdrošinātās 

personas atbilst 

pieņemamam 

riska profilam, 

un palīdzētu 

novērst 

noziedzību un 

krāpšanu) 

• Juridiskais 

pienākums  

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras  

• Datubāzes krāpšanas 

apkarošanai  
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Darbība  Savāktās informācijas 

veids  

Informācijas 

vākšanas 

juridiskais pamats  

Kam mēs varam izpaust 

informāciju  

Iesniegto 

pieteikumu 

izskatīšana, 

riska politikas 

novērtējums 

un līguma 

sagatavošana  

 

 

• Informācija par 

personīgo risku  

• Veselības dati  

• Pasākumi 

līguma 

noslēgšanai 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un 

atbilstošu 

izmaksu līmeni 

un seguma 

veidu 

pagarināšanai, 

ja piemērojams) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi, 

pamatojoties uz 

vietējiem 

tiesību aktiem  

• Trešo personu 

administratori  

• Citi 

apdrošinātāji/pārapdrošinātā

ji 

Atjaunošanas 

pārvaldība  
• Kontaktinformācija  

• Apdrošināšanas 

līguma informācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati  

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu, vai 

segums tiks 

pagarināts uz 

atjaunošanas 

periodu, un, ja 

tiks, tad uz 

kādiem 

noteikumiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi, 

pamatojoties uz 

vietējiem 

tiesību aktiem 

• Trešo personu 

administratori  

• Pakalpojumu sniedzēji  

 

Rūpes par 

klientiem, 

palīdzības un 

atbalsta 

sniegšana 

• Kontaktinformācija  

• Apdrošināšanas 

līguma informācija  

• Līguma izpilde  

• Piekrišana ar 

konkrētiem 

nosacījumiem 

• Palīdzības sniedzēji  

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība  Savāktās informācijas 

veids  

Informācijas 

vākšanas 

juridiskais pamats  

Kam mēs varam izpaust 

informāciju  

Komisijas 

maksu un 

maksājumu 

saņemšana  

• Kontaktinformācija  

• Finanšu 

informācija  

• Līguma izpilde  • Bankas  

Mārketings  • Kontaktinformācija  

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem, 

kas varētu 

interesēt) 

• Piekrišana  

• Pakalpojumu sniedzēji  

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām  

• Kontaktinformācija  

• Apdrošināšanas 

līguma informācija  

• Informācija par 

personīgo risku  

• Finanšu 

informācija  

• Juridiskais 

pienākums  

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, BoG, HDPA, 

CNIL, ACPR, FCA, PRA) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (ar tiesas 

rīkojumu) 

Atlīdzības pieteicējs 

Paziņojuma par 

pieteikumu 

saņemšana 

• Apdrošināšanas 

līguma informācija  

• Informācija par 

pieteikumu  

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

uzturētu precīzu 

uzskaiti par 

visiem 

saņemtajiem 

pieteikumiem un 

pieteicēju 

identitāti) 

• Pakalpojumu sniedzēji  
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Darbība  Savāktās informācijas 

veids  

Informācijas 

vākšanas 

juridiskais pamats  

Kam mēs varam izpaust 

informāciju  

Pieteikumu 

novērtējums  
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati  

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

novērtētu 

pieteikuma 

nosacījumus) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi, 

pamatojoties uz 

vietējiem 

tiesību aktiem  

• Likumīgu 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Trešo personu 

administratori  

• Zaudējumu regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu eksperti 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana  

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dari krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzraudzītu, 

novērtētu un 

visbeidzot 

novērstu 

krāpšanu) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi, 

pamatojoties uz 

vietējiem 

tiesību aktiem  

• Likumīgu 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana  

• Uzraudzības pakalpojumu 

sniedzēji (izņēmuma kārtā) 

• Krāpšanas apkarošanas 

datubāzes  

• Tiesībsargājošās iestādes 
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Darbība  Savāktās informācijas 

veids  

Informācijas 

vākšanas 

juridiskais pamats  

Kam mēs varam izpaust 

informāciju  

Pieteikumu 

apmierināšana  
• Finanšu 

informācija  

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

apmierinātu 

veiksmīgu trešo 

personu 

pieteicēju 

pieteikumus) 

• Bankas 

• Advokāti 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācija  

• Informācija par 

pieteikumu  

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām  

• Finanšu 

informācija  

• Juridiskais 

pienākums  

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, BoG, HDPA, 

CNIL, ACPR, FCA, PRA,) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (ar tiesas 

rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldība 
• Kontaktinformācija   • Likumīgās 

intereses (lai 

nodrošinātu 

precīzu 

attiecību ar 

klientiem un 

partneriem 

pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana  

• Pakalpojumu sniedzēji  

Līgumi ar 

administratoru 
• Kontaktinformācija  • Līguma izpilde  
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Darbība  Savāktās informācijas 

veids  

Informācijas 

vākšanas 

juridiskais pamats  

Kam mēs varam izpaust 

informāciju  

Mārketings   • Kontaktinformācija  

• Mārketings 

 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sazinātos ar 

sadarbības 

partneriem, 

asociētajiem 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem 

vai produktiem, 

kas var būt viņu 

interešu jomā) 

• Piekrišana  

• Pakalpojumu sniedzēji  

Pasākumu 

organizēšana 

un apmeklētāju 

uzņemšana 

biroja telpās, 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana  

• Tīmekļa vietnes vai 

biroja apmeklētājs  

• Likumīgās 

intereses (lai 

organizētu un 

vadītu 

pasākumus, kas 

varētu interesēt 

mūsu 

sadarbības 

partnerus / 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana  

• Pakalpojumu sniedzēji  
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Darbība  Savāktās informācijas 

veids  

Informācijas 

vākšanas 

juridiskais pamats  

Kam mēs varam izpaust 

informāciju  

Attiecas uz visiem 

Uzņēmuma 

grāmatvedības 

nodošana  

• Visi dati (saistībā 

ar uzņēmuma 

grāmatvedību)   

• Likumīgās 

intereses (lai 

pareizi 

strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbību

) 

• Juridiskais 

pienākums 

(juridiskais 

pienākums) 

(apdrošināšana

s 

uzņēmējdarbība

s nodošana 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana  

• Tiesas 

• Pircējs  

• Profesionālie padomdevēji  

Chubb grupas 

uzņēmuma 

pārdošana vai 

pārstrukturēšan

a  

• Visi dati 

 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pareizi 

strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbību

) 

• Juridiskais 

pienākums 

(juridiskais 

pienākums) 

(apdrošināšana

s 

uzņēmējdarbība

s nodošana 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Pircējs  

• Profesionālie padomdevēji 
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Darbība  Savāktās informācijas 

veids  

Informācijas 

vākšanas 

juridiskais pamats  

Kam mēs varam izpaust 

informāciju  

Telefona zvanu 

ierakstīšana   
• Pierādījumi par 

komercdarījumu 

vai citu 

profesionālu saziņu 

(kontaktinformācij

a, pieteikuma 

informācija, cita 

būtiska 

informācija, kas 

izpausta telefona 

sarunas laikā)  

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās 

intereses 

(pierādījumu 

sniegšana par 

nodomu noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu vai par 

apdrošināšanas 

līguma 

noslēgšanu, 

palīdzība 

sūdzību 

risināšanā, 

krāpšanas 

atklāšana) 

• Piekrišana  

• Pakalpojumu sniedzēji  

• Uzraudzības iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās iestādes 

 

Atjaunināts 2019. gada decembrī  
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11. DAĻA: UNGĀRIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Ievākto datu veidi  

Informācijas 

izmantošanas 

juridiskais pamats 

Ar ko mēs dalāmies 

ar jūsu personīgo 

informāciju? 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Pirmais ieraksts 

mūsu sistēmās 
• Kontaktinformācija 

• Informācija, kas 

saistīta ar personīgo 

risku 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai būtu precīza 

informācija par katru 

apdrošināto personu) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, krāpšanas 

un kredīta 

pārbaudes 

• Kontaktinformācija 

• Informācija, kas 

saistīta ar personīgo 

risku 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana 

• Likumīgās intereses 

(lai pārliecinātos, ka 

apdrošinātās 

personas atbilst riska 

profilam, ko mēs 

varam uzņemties, un 

lai palīdzētu novērst 

noziegumus un 

krāpšanu) 

• Juridiskais pienākums 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

(personas datu par 

sodāmību gadījumā) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanai 
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Darbība Ievākto datu veidi  

Informācijas 

izmantošanas 

juridiskais pamats 

Ar ko mēs dalāmies 

ar jūsu personīgo 

informāciju? 

Apdrošināšanas 

pieteikuma 

izskatīšana, riska 

novērtēšana un 

polises 

parakstīšana 

• Informācija, kas 

saistīta ar personīgo 

risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma noslēgšanai 

nepieciešamie 

pasākumi 

• Likumīgās intereses 

(lai noteiktu 

paredzamo riska 

profilu un atbilstošo 

līmeni, kā arī 

izmaksas un 

apdrošināšanas 

veidu, ja tāda ir) 

• Piekrišana 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

(personas datu par 

sodāmību gadījumā) 

• Izņēmumi saskaņā ar 

vietējiem tiesību 

aktiem 

• Trešo personu 

administratori 

• Citi apdrošinātāji/ 

pārapdrošinātāji 

Atjaunošanas 

administrēšana 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija, kas 

saistīta ar personīgo 

risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai izlemtu, vai 

atjaunot polisi un, ja 

darīt to, tad ar kādiem 

nosacījumiem) 

• Piekrišana 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

(personas datu par 

sodāmību gadījumā) 

• Izņēmumi saskaņā ar 

vietējiem tiesību 

aktiem 

• Trešo personu 

administratori 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Ievākto datu veidi  

Informācijas 

izmantošanas 

juridiskais pamats 

Ar ko mēs dalāmies 

ar jūsu personīgo 

informāciju? 

Rūpes par 

klientiem, 

palīdzība un 

atbalsts 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Izņēmumi saskaņā ar 

vietējiem tiesību 

aktiem (polises 

informācijai) 

• Skaidra piekrišana 

(polises informācijai) 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Maksu un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācija 

• Finanšu informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai informētu 

apdrošinātās 

personas par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem, kas 

varētu tās interesēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija, kas 

saistīta ar personīgo 

risku 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Iestādes 

(piemēram, CNIL, 

ACPR) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(pamatojoties uz 

tiesas rīkojumu) 
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Darbība Ievākto datu veidi  

Informācijas 

izmantošanas 

juridiskais pamats 

Ar ko mēs dalāmies 

ar jūsu personīgo 

informāciju? 

Atlīdzības pieteicēji 

Sākotnējais 

pieteikums 
• Informācija par 

polisi 

• Sīkāka informācija 

par pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešās personas 

atlīdzības pieteicējs) 

(lai uzturētu precīzu 

visu ienākošo 

pieteikumu uzskaiti 

un identificētu 

pieteicējus)  

• Trešo personu 

administratori 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Pieteikuma 

novērtējums 
• Sīkāka informācija 

par pietikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai noskaidrotu 

kaitējuma apstākļus) 

• Piekrišana 

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

(personas datu par 

sodāmību gadījumā) 

• Izņēmumi saskaņā ar 

vietējiem tiesību 

aktiem 

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu 

regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu 

eksperti  
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Darbība Ievākto datu veidi  

Informācijas 

izmantošanas 

juridiskais pamats 

Ar ko mēs dalāmies 

ar jūsu personīgo 

informāciju? 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

izmeklēšana 

• Sīkāka informācija 

par pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai uzraudzītu, 

novērtētu un novērstu 

krāpšanu) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi saskaņā ar 

vietējiem tiesību 

aktiem 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

(personas datu par 

sodāmību gadījumā) 

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Uzraudzības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

(izņēmuma kārtā) 

• Krāpšanas 

apkarošanas 

datubāze  

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

Zaudējumu 

atlīdzināšana 
• Finanšu informācija • Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešās personas 

atlīdzības pieteicējs) 

(trešās personas 

pieteicēja zaudējumu 

atlīdzināšanai) 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

(kriminālsodāmības 

gadījumā personas 

dati pieteikumos un 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

sniegtajos datos) 

• Bankas 

• Advokāti 
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Darbība Ievākto datu veidi  

Informācijas 

izmantošanas 

juridiskais pamats 

Ar ko mēs dalāmies 

ar jūsu personīgo 

informāciju? 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Informācija par 

polisi 

• Sīkāka informācija 

par pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Iestādes 

(piemēram, CNIL, 

ACPR) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(pamatojoties uz 

tiesas rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Kontaktu 

pārvaldība 
• Kontaktinformācija • Likumīgās 

intereses 

(precīzas klientu 

un partneru 

attiecību 

pārvaldības 

platformas 

uzturēšana) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

 

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācija • Līguma izpilde  

Mārketings • Kontaktinformācija  

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai informētu 

sadarbības partnerus 

par notikumiem, 

pakalpojumiem vai 

produktiem, kas 

varētu viņus interesēt 

saistībā ar viņu 

nozarēm) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Pasākumu 

rīkošana, biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana, 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

apkalpošana 

• Tīmekļa vietnes vai 

biroja apmeklētāji 

• Likumīgās intereses 

(lai organizētu un 

vadītu pasākumus, 

kas var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Ievākto datu veidi  

Informācijas 

izmantošanas 

juridiskais pamats 

Ar ko mēs dalāmies 

ar jūsu personīgo 

informāciju? 

Attiecas uz visiem 

Grāmatvedības 

datu nodošana 
• Visi (saistībā ar 

grāmatvedību) 

• Likumīgās intereses 

(lai pareizi strukturētu 

mūsu darbību) 

• Juridiskais pienākums 

(nodošanas gadījumā 

saskaņā ar FSMA VII 

nodaļu) 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 

Chubb uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

• Visi • Likumīgās intereses 

(lai pareizi strukturētu 

mūsu darbību) 

• Juridiskais pienākums 

(nodošanas gadījumā 

saskaņā ar FSMA VII 

nodaļu) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācija 

• Ar pieteikumu 

saistītie dati 

• Cita informācija, 

kas sniegta telefona 

sarunas laikā 

• Juridiskie pienākumi 

• Likumīgās intereses 

(lai izglītotu kolēģus, 

lai pierādītu, ka 

vēlaties noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, sūdzību 

izskatīšana, klientu 

apkalpošanas 

uzlabošana, 

krāpšanas 

izmeklēšana) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

Atjaunināts 2019. gada decembrī 
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12. DAĻA: ĪRIJA – LATVIEŠU VALODĀ  

Darbība Ievākto datu veidi  

Informācijas 

izmantošanas 

juridiskais pamats 

Ar ko mēs dalāmies 

ar jūsu personīgo 

informāciju? 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Ieraksta iestatīšana 

mūsu sistēmās 
• Kontaktinformācija 

• Informācija, kas 

saistīta ar personīgo 

risku 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai nodrošinātu, ka 

mums ir precīza 

informācija par visām 

mūsu apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, krāpšanas 

un kredīta 

pārbaudes 

• Kontaktinformācija 

• Informācija, kas 

saistīta ar personīgo 

risku 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana 

• Likumīgās intereses 

(lai pārliecinātos, ka 

apdrošinātās 

personas atbilst mūsu 

riska profilam, un lai 

palīdzētu novērst 

noziedzību un 

krāpšanu) 

• Juridiskais pienākums 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

(attiecībā uz 

kriminālizmeklēšanas 

datiem) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanai 
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Darbība Ievākto datu veidi  

Informācijas 

izmantošanas 

juridiskais pamats 

Ar ko mēs dalāmies 

ar jūsu personīgo 

informāciju? 

Apsvērt iesniegto 

parakstīšanas 

dokumentu, 

novērtēt risku un 

izstrādāt polisi 

• Informācija, kas 

saistīta ar personīgo 

risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Veikt pasākumus, lai 

noslēgtu līgumu 

• Likumīgās intereses 

(lai noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un piemērotu 

seguma līmeni, 

izmaksas un veidu, lai 

to paplašinātu, ja tāds 

ir) 

• Piekrišana 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

(attiecībā uz datiem 

par noziedzīgiem 

nodarījumiem) 

• Vietējo tiesību aktu 

izņēmumi 

• Trešo personu 

administratori 

• Citi apdrošinātāji/ 

pārapdrošinātāji 

Atjaunošanas 

pārvaldība 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija, kas 

saistīta ar personīgo 

risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai noteiktu, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

atjaunošanas periodu 

un, ja to darīt, tad ar 

kādiem 

nosacījumiem) 

• Piekrišana 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

(attiecībā uz 

krimināltiesiskiem 

datiem) 

• Vietējo tiesību aktu 

izņēmumi 

• Trešo personu 

administratori 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Ievākto datu veidi  

Informācijas 

izmantošanas 

juridiskais pamats 

Ar ko mēs dalāmies 

ar jūsu personīgo 

informāciju? 

Nodrošināt klientu 

apkalpošanu, 

palīdzību un 

atbalstu 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Vietējo tiesību aktu 

izņēmumi (polises 

informācijai) 

• Skaidra piekrišana 

(polises informācijai) 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācija 

• Finanšu informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai sniegtu 

apdrošinātajām 

personām informāciju 

par apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem, kas 

varētu interesēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija, kas 

saistīta ar personīgo 

risku 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais pienākums • Uzraudzības 

iestādes 

( piemēram, CBI, 

DPC) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 
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Darbība Ievākto datu veidi  

Informācijas 

izmantošanas 

juridiskais pamats 

Ar ko mēs dalāmies 

ar jūsu personīgo 

informāciju? 

Atlīdzības pieteicēji 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešo personu 

atlīdzības pieteicēji) 

(lai uzturētu precīzu 

visu saņemto 

pieteikumu uzskaiti un 

pieteicēju identitāti)  

• Trešo personu 

administratori 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Pieteikuma 

novērtēšana 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai novērtētu 

pieteikumā minētos 

apstākļus) 

• Piekrišana 

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

(attiecībā uz datiem 

par sodāmību) 

• Vietējo tiesību aktu 

izņēmumi 

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu 

regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu 

eksperti  
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Darbība Ievākto datu veidi  

Informācijas 

izmantošanas 

juridiskais pamats 

Ar ko mēs dalāmies 

ar jūsu personīgo 

informāciju? 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai uzraudzītu, 

novērtētu un  novērstu 

krāpšanu) 

• Piekrišana 

• Vietējo tiesību aktu 

izņēmumi 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

(attiecībā uz datiem 

par sodāmību) 

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Novērošanas 

pakalpojumu 

sniedzēji 

(izņēmuma kārtā) 

• Krāpšanas 

apkarošanas 

datubāze  

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

Pieteikuma 

apmierināšana 

• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešās personas 

atlīdzības pieteicējs) 

(lai apmierinātu 

prasījumus 

veiksmīgiem trešo 

personu pieteicējiem) 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

(attiecībā uz 

sodāmības datiem, 

kas ietverti prasījuma 

informācijā vai datos 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām) 

• Bankas 

• Advokāti 
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Darbība Ievākto datu veidi  

Informācijas 

izmantošanas 

juridiskais pamats 

Ar ko mēs dalāmies 

ar jūsu personīgo 

informāciju? 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais pienākums • Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, CBI, 

DPC) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldīšana 
• Kontaktinformācija • Likumīgās intereses 

(lai uzturētu precīzu 

klientu un partneru 

attiecību pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

 

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācija • Līguma izpilde  

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai sazinātos ar 

sadarbības 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem vai 

produktiem, kas 

varētu interesēt viņu 

nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Pasākumu rīkošana 

un biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana, 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana 

• Tīmekļa vietnes vai 

biroja apmeklētājs 

• Likumīgās intereses 

(lai organizētu un 

vadītu pasākumus, 

kas var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Attiecas uz visiem 
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Darbība Ievākto datu veidi  

Informācijas 

izmantošanas 

juridiskais pamats 

Ar ko mēs dalāmies 

ar jūsu personīgo 

informāciju? 

Uzņēmējdarbības 

reģistru nodošana 
• Visi (ja attiecas uz 

reģistru ) 

• Likumīgās intereses 

(lai pienācīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 

Chubb uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

• Visi • Likumīgās intereses 

(lai pienācīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Cita informācija, 

kas sniegta saistībā 

ar zvanu 

• Juridiskie pienākumi 

• Likumīgās intereses 

(lai apmācītu 

darbiniekus, sniegtu 

pierādījumus par 

nodomu noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, palīdzētu 

risināt sūdzības, 

uzlabotu klientu 

apkalpošanu vai 

atklātu krāpšanu) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Uzraudzības 

iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

 

Atjaunināts 2019. gada novembrī 
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13. DAĻA: ITĀLIJA – LATVIEŠU VALODĀ  

Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Ieraksta izveide 

mūsu sistēmās 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par 

polisi  

• Līguma izpilde  

• Likumīgās intereses  

• Pakalpojumu 

sniedzēji  

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, krāpšanas 

un kredītu 

pārbaudes  

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par sodāmību 

• Likumīgās intereses 

• Juridiskais 

pienākums  

• Veikt pasākumus, lai 

noslēgtu līgumu  

• Likumīgs izņēmums  

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras  

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanai  

Apsvērt iesniegto 

parakstīšanas 

dokumentu, 

novērtēt risku un 

izstrādāt polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana 

• Likumīgs izņēmums  

• Likumīgās intereses 

• Veikt pasākumus, lai 

noslēgtu līgumu  

• Trešo personu 

administratori  

• Citi apdrošinātāji/ 

pārapdrošinātāji  

Atjaunošanas 

pārvaldība  
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde  

• Piekrišana 

• Likumīgs izņēmums  

• Likumīgās intereses  

• Trešo personu 

administratori  

• Pakalpojumu 

sniedzēji  

Nodrošināt klientu 

apkalpošanu, 

palīdzību un 

atbalstu  

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi  

• Līguma izpilde  

• Piekrišana  

• Likumīgs izņēmums  

• Palīdzības 

sniedzēji  

• Pakalpojumu 

sniedzēji  

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana  

• Kontaktinformācija 

• Finanšu informācija 

• Līguma izpilde  

• Piekrišana 

• Bankas 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Mārketings  • Kontaktinformācija 

• Mārketings  

• Piekrišana 

• Likumīgās intereses  

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

Finanšu 

informācija 

• Juridiskais pienākums • Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, 

IVASS, Autorità 

Garante della 

protezione dei 

Dati Personali, 

ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes  

• Tiesas  

• Citi apdrošinātāji  

Atlīdzības pieteicējs 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu  

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde  

• Likumīgās intereses  

• Trešo personu 

administratori 

• Palīdzības 

sniedzēji  

• Pakalpojumu 

sniedzēji  

Pieteikuma 

novērtēšana  
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati  

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde  

• Piekrišana 

• Likumīgs izņēmums 

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana  

• Likumīgās intereses  

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu 

regulētāji  

• Advokāti  

• Pieteikumu 

eksperti  

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana  

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgs izņēmums 

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Likumīgās intereses 

• Piekrišana 

• Novērošanas 

pakalpojumu 

sniedzēji 

(izņēmuma kārtā) 

• Krāpšanas 

apkarošanas 

datubāze  

• Tiesībsargājošās 

iestādes  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 101 

Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Pieteikuma 

apmierināšana 

• Finanšu informācija 
• Līguma izpilde  

• Likumīgās intereses  

• Likumīgs izņēmums 

• Bankas  

• Advokāti  

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums  

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, 

IVASS, Autorità 

Garante della 

protezione dei 

Dati Personali, 

ACPR, CNIL)  

• Tiesībsargājošās 

iestādes   

• Tiesas  

• Citi apdrošinātāji  

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldīšana 
• Kontaktinformācija 

• Likumīgās intereses 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji  

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācija  • Līguma izpilde  

Mārketings • Kontaktinformācija 
• Piekrišana 

• Likumīgās intereses 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Pasākumu rīkošana 

un biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana, 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana  

• Apmeklētāji 
• Likumīgās intereses 

• Piekrišana  

• Pakalpojumu 

sniedzēji  
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Attiecas uz visiem 

Uzņēmējdarbības 

reģistru nodošana 
• Visi (attiecīgā 

gadījumā) 

• Likumīgās intereses  

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem)  

• Piekrišana 

 

• Tiesas  

• Pircējs  

• Profesionālie 

konsultanti  

Chubb uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija  

• Visi 
• Likumīgās intereses  

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem)  

• Piekrišana  

• Tiesas 

• Pircējs  

• Profesionālie 

konsultanti  

Telefona zvanu 

ierakstīšana  
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Cita informācija, kas 

sniegta saistībā ar 

zvanu 

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās intereses 

(lai apmācītu 

darbiniekus, sniegtu 

pierādījumus par 

nodomu noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, palīdzētu 

risināt sūdzības, 

uzlabotu klientu 

apkalpošanu vai 

atklātu krāpšanu) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji  

• Uzraudzības 

iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

 

Atjaunināts: 2019. gada decembris 
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14. DAĻA: LATVIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju  

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Ieraksta izveide 

mūsu sistēmā 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai pārliecinātos, ka 

mums ir pareiza 

informācija par 

visām mūsu 

apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Vispārējas 

informācijas, 

sankciju, krāpšanas 

un kredītu pārbaužu 

veikšana 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Sodāmības 

• Piekrišana 

• Likumīgās intereses 

(lai pārliecinātos, ka 

apdrošinātās 

personas atbilst mūsu 

apstiprinātajam riska 

profilam, kā arī 

palīdzētu novērst 

noziedzību un 

krāpšanu) 

• Vietējo tiesību aktu 

izņēmumi  

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Krāpšanas 

novēršanas 

datubāzes 

Pieteikuma 

parakstīšanas, 

pieteikuma 

izvērtēšanas un 

politikas 

sagatavošanas 

izskatīšana 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Sodāmības 

• Līguma noslēgšanas 

darbību veikšana 

• Likumīgās intereses 

(lai noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un atbilstošo 

līmeni, izmaksas un 

piemērojamo 

apdrošināšanas 

segumu, ja 

piemērojams) 

• Jūsu piekrišana, ja 

esam to īpaši 

pieprasījuši 

• Trešo personu 

administratori 

• Citi apdrošinātāji/ 

pārapdrošinātāji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju  

Atjaunināšanas 

pārvaldība 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Sodāmības 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai noteiktu, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

atjaunošanas 

periodu; ja to darīt, 

tad ar kādiem 

nosacījumiem) 

• Ja neesam 

pieprasījuši jūsu 

piekrišanu, piemēro 

izņēmumu 

"apdrošināšanas 

nolūkos" 

• Trešo personu 

administratori 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Klientu 

apkalpošana, 

palīdzība un 

atbalsts 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Atbalsta sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Apdrošināšanas 

prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācija 

• Finanšu informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem, kas 

varētu interesēt 

apdrošinātās 

personas) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju  

Juridiskajās 

saistībās paredzēto 

pienākumu izpilde 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu informācija 

• Juridiskie pienākumi • Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, ACPR, 

CNIL) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citas iestādes 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 

Pieteikuma iesniedzējs 

Apdrošināšanas 

pieteikuma 

saņemšana 

• Informācija par 

polisi 

• Pieteikuma 

informācija 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešo personu 

apdrošināšanas 

pieteicēji) (lai 

uzturētu pareizu visu 

saņemto pieteikumu 

uzskaiti un pieteicēju 

identitāti) 

• Trešo personu 

administratori 

• Atbalsta sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Pieteikumu 

izvērtēšana 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības 

informācija 

• Sodāmības 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai novērtētu 

pieteikuma apstākļus) 

• Jūsu piekrišana, ja 

esam to īpaši 

pieprasījuši 

• Juridisko prasību 

identificēšana, izpilde 

un aizstāvība 

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu 

regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu 

eksperti 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju  

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

 

• Pieteikuma 

informācija 

• Krāpšanas 

novēršanas dati 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai uzraudzītu, 

novērtētu un tādējādi 

novērstu krāpšanu) 

• Jūsu piekrišana, ja 

esam to īpaši 

pieprasījuši 

• Juridisku prasību 

izvirzīšana, izpilde 

vai aizstāvība 

• Uzraudzības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

(izņēmuma 

gadījumos) 

• Krāpšanas 

novēršanas 

datubāze 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

Pieteikumu 

apmierinātība 
• Finanšu informācija • Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešo personu 

apdrošināšanas 

pieteicēji) (lai 

veiksmīgi atrisinātu 

trešo personu 

pieteikumus) 

• Bankas 

• Advokāti 

Juridisko 

pienākumu izpilde 
• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Krāpšanas 

novēršanas dati 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, ACPR, 

CNIL) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(ar tiesas 

rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldība 
• Kontaktinformācija • Likumīgās intereses 

(lai uzturētu precīzu 

klientu un partneru 

attiecību pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju  

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācija • Līguma izpilde  

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai sazinātos ar 

darījumu partneriem 

par notikumiem, 

pakalpojumiem vai 

produktiem, kas 

varētu interesēt viņu 

nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Pasākumu vadība 

un apmeklētāju 

uzņemšana birojā; 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana 

• Tīmekļa vietnes vai 

biroja apmeklētāji 

• Likumīgās intereses 

(lai organizētu un 

pārvaldītu 

pasākumus, kas var 

interesēt sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Attiecas uz visiem 

Biznesa reģistru 

nodošana 
• Visi (ja attiecas uz 

reģistriem) 

• Likumīgās intereses 

(lai pareizi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircēji 

• Profesionālie 

konsultanti 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju  

Chubb uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

• Visi • Likumīgās intereses 

(lai pareizi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircēji 

• Profesionālie 

konsultanti  

Telefonsarunu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Cita informācija, 

kas sniegta saistībā 

ar zvanu 

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās intereses 

(lai apmācītu 

darbiniekus, sniegtu 

pierādījumus par 

nodomu noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, palīdzētu 

risināt sūdzības, 

uzlabotu klientu 

apkalpošanu vai 

atklātu krāpšanu) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Uzraudzības 

iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

 

Atjaunināts: 2019. gada decembris 
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15. DAĻA: LIETUVA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

 Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas   

Ieraksta izveide 

mūsu sistēmā 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai nodrošinātu, ka 

mums ir precīza 

informācija par visām 

mūsu apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Priekšvēstures, 

sankciju, krāpšanas 

un kredītu pārbaužu 

veikšana 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana 

• Likumīgās intereses 

(lai pārliecinātos, ka 

apdrošinātās 

personas atbilst mūsu 

pieņemamajam riska 

profilam, un lai 

palīdzētu mums 

apkarot krāpšanu un 

citus noziegumus) 

• Juridiskais 

pienākums 

• Izņēmumi saskaņā ar 

vietējiem tiesību 

aktiem 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Izskatīt iesniegtos 

apdrošināšanas 

dokumentus, 

novērtēt risku un 

izstrādāt polisi 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par sodāmību 

• Veikt pasākumus, lai 

noslēgtu līgumu 

• Likumīgās intereses 

(lai noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un piemērotu 

apdrošināšanas 

līmeni, izmaksas un 

apdrošināšanas 

veidu, ko vajadzības 

gadījumā paplašināt) 

• Ja neesam lūguši jūsu 

piekrišanu, izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem"  

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana 

• Ārējie 

administratori 

• Citi apdrošinātāji/ 

pārapdrošinātāji 

Apdrošināšanas 

līgumu 

atjaunošanas 

pārvaldība 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai noteiktu, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

atjaunošanas 

periodu, un ar kādiem 

nosacījumiem) 

• Ja neesam lūguši jūsu 

piekrišanu, izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem"  

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana 

• Trešo personu 

operatori 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Rūpes par 

klientiem, palīdzība 

un atbalsts 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācija 

• Finanšu informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai sniegtu 

apdrošinātajām 

personām informāciju 

par apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem, kas 

varētu ieinteresēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Juridisko un 

regulatīvo saistību 

ievērošana 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, ACPR, 

CNIL) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 

Apdrošināšanas pieteicējs 

Paziņojuma par 

pieteikumu 

saņemšana  

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešo personu 

apdrošināšanas 

pieteicēji) (lai 

uzturētu precīzu visu 

saņemto pieteikumu 

reģistrēšanu un 

pieteicēju identitāti) 

• Ārējie 

administratori 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Pieteikuma 

novērtēšana 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai novērtētu 

pieteikuma apstākļus) 

• Ja mēs neesam lūguši 

jūsu piekrišanu, 

izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" attiecas uz 

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana 

• Juridisku prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Ārējie 

administratori 

• Zaudējumu 

regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu 

eksperti 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai uzraudzītu, 

novērtētu un novērstu 

krāpšanu) 

• Ja neesam lūguši jūsu 

piekrišanu, izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" 

• “Krāpšanas 

novēršanas” 

izņēmums 

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana 

• Juridisku prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Novērošanas 

pakalpojumu 

sniedzēji 

(izņēmuma kārtā) 

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Pieteikuma 

apmierināšana 

• Finanšu informācija • Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešo personu 

apdrošināšanas 

pieteicēji) (lai 

apmierinātu 

prasījumus 

veiksmīgiem trešo 

personu pieteicējiem) 

• Bankas 

• Advokāti 

Juridisko un 

regulatīvo saistību 

ievērošana 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, 

ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldība 
• Kontaktinformācija • Likumīgās intereses 

(lai uzturētu precīzas 

klientu un partneru 

attiecību pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācija • Līguma izpilde  

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai sazinātos ar 

sadarbības 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem vai 

produktiem, kas 

varētu interesēt viņu 

nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Pasākumu rīkošana 

un biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana, vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana 

• Tīmekļa vietne un 

biroja apmeklētāji 

• Likumīgās intereses 

(lai organizētu un 

vadītu pasākumus, 

kas var būt svarīgi 

sadarbības 

partneriem) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Attiecas uz visiem 

Uzņēmējdarbības 

reģistru nodošana 
• Visi (ja attiecas uz 

reģistru) 

• Likumīgās intereses 

(lai attiecīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmums 

“apdrošināšanas 

mērķiem” 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 

Chubb uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

• Visi • Likumīgās intereses 

(lai pienācīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmums 

“apdrošināšanas 

mērķiem” 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Cita informācija, 

kas sniegta saistībā 

ar zvanu 

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās intereses 

(lai apmācītu 

darbiniekus, sniegtu 

pierādījumus par 

nodomu noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, palīdzētu 

risināt sūdzības, 

uzlabotu klientu 

apkalpošanu vai 

atklātu krāpšanu) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Uzraudzības 

iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

 

Atjaunināts: 2019. gada decembris  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 116 

16. DAĻA: NĪDERLANDE – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Informācijas veids  Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

sniegt informāciju 

 Potenciālie apdrošinātie  

Failu izveidošana 

mūsu sistēmās 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

nodrošinātu, ka 

mums ir precīzs 

dokuments par 

visām mūsu 

apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Priekšvēstures 

pārbaude attiecībā uz 

sankcijām, krāpšanu 

un kredītspēju 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Tostarp dati par 

sodāmību 

• Piekrišana 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, ka 

apdrošinātās 

personas atbilst 

mūsu 

pieņemamajam 

riska profilam, 

un lai palīdzētu 

mums apkarot 

krāpšanu un citus 

noziegumus) 

• Juridiskais 

pienākums 

• Izņēmumi 

saskaņā ar 

vietējiem tiesību 

aktiem 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 
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Darbība Informācijas veids  Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

sniegt informāciju 

Apdrošināšanas 

pieteikumu 

iesniegšana, riska 

novērtēšana un polišu 

izrakstīšana 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Tostarp veselības 

dati 

• Dati par sodāmību 

• Pasākumi, kas 

veikti, lai 

noslēgtu līgumu 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un 

atbilstošu 

nodrošināmā 

seguma līmeni, 

izmaksas un 

veidu) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi, 

pamatojoties uz 

vietējiem tiesību 

aktiem 

• Trešo personu 

administratori 

• Citi apdrošinātāji/ 

pārapdrošinātāji 

Izmaksu/pārjaunojumu 

pārvaldība 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības 

informācija  

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu, vai 

apdrošināšanas 

segums būtu 

jāpaplašina un, 

ja būtu, tad ar 

kādiem 

nosacījumiem) 

• Piekrišana 

• Vietējie 

juridiskie 

izņēmumi 

• Trešo personu 

operatori 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Klientu apkalpošana, 

palīdzība un atbalsta 

sniegšana 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Prēmiju un maksājumu 

saņemšana 
• Kontaktinformācija 

• Finanšu informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 
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Darbība Informācijas veids  Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

sniegt informāciju 

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings  

• Likumīgās 

intereses (lai 

sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem, 

kas varētu tās 

interesēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Lai izpildītu likumos 

un noteikumos 

paredzētos 

pienākumus 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, ACPR, 

FSMA, DPA) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Cits 

• Apdrošinātāji 

saskaņā ar tiesas 

rīkojumu 

Apdrošināšanas pieteicējs 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

apdrošināšanas 

pieteicēji, kas 

iesniedz 

pieteikumus, lai 

uzturētu precīzu 

visu saņemto 

pieteikumu 

reģistrēšanu un 

informāciju par 

pieteicēju 

identitāti) 

• Trešo personu 

administratori 

• Aprūpes 

pakalpojumu 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Informācijas veids  Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

sniegt informāciju 

Pieteikuma 

novērtēšana 
• Pieteikumu dati 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde  

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu 

pieteikuma 

apstākļus)  

• Piekrišana 

• Vietējie 

juridiskie 

izņēmumi 

• Likumīgu 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana  

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu 

regulētāji 

• Advokāti 

• Eksperti 

Pārbaudes, lai atklātu 

iespējamu krāpšanu 
• Pieteikumu dati 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses 

(pārbaudes, lai 

identificētu un  

novērstu 

iespējamu 

krāpšanu) 

• Piekrišana 

• Vietējie 

juridiskie 

izņēmumi 

• Juridisku prasību 

celšana, 

īstenošana vai 

pamatošana 

• Uzraudzības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

(izņēmuma kārtā) 

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanai 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 
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Darbība Informācijas veids  Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

sniegt informāciju 

Pieteikuma izskatīšana  • Finanšu informācija • Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

apdrošināšanas 

pieteicēji ) (lai 

izskatītu 

veiksmīgus trešo 

personu 

pieteikumus  p) 

• Bankas 

• Advokāti 

Likumos un 

noteikumos paredzēto 

pienākumu izpilde 

• Informācija par polisi 

• Pieteikumu dati 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, ACPR, 

FSMA, DPA) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(pamatojoties uz 

tiesas rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību pārvaldība  • Kontaktinformācija • Likumīgās 

intereses (lai 

uzturētu precīzu 

klientu un 

partneru 

attiecību 

pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Līgumu pārvaldība • Kontaktinformācija • Līguma izpilde  
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Darbība Informācijas veids  Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

sniegt informāciju 

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (ar 

nosacījumu, ka 

tiek piemērots 

izņēmums no 

piekrišanas 

saņemšanas 

pienākuma (RD 

2003. gada 4. 

aprīlis)) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Pasākumu 

organizēšana un biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana; tīmekļa 

vietnes apmeklētāju 

apkalpošana 

Pakalpojumu sniedzēji 

• Biroja apmeklētājs 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

organizētu un 

vadītu 

pasākumus, kas 

var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Attiecas uz visiem 

Uzņēmējdarbības 

reģistru nodošana 
• Visi (ja attiecināms 

uz reģistru) 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pienācīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(Apdrošināšanas 

nodošanas 

kārtība saskaņā 

ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem'tt) 

• Piekrišana  

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 
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Darbība Informācijas veids  Informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

sniegt informāciju 

Chubb uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

• Visi  • Likumīgās 

intereses (lai 

pienācīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(Apdrošināšanas 

nodošanas 

kārtība saskaņā 

ar 

piemērojamajiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana  

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 

Telefona sarunu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācija; 

• Informācija par 

pieteikumu; 

• Cita informācija, kas 

sniegta saistībā ar 

zvanu 

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās 

intereses (lai 

apmācītu 

darbiniekus, 

sniegtu 

pierādījumus par 

nodomu noslēgt 

apdrošināšanas 

polisi vai iesniegt 

pieteikumu, 

palīdzētu risināt 

sūdzības, 

uzlabotu klientu 

apkalpošanu vai 

atklātu 

krāpšanu) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Uzraudzības 

iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

 

Atjaunināts: 2019. gada novembris 
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17. DAĻA: NORVĒĢIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Ieraksta 

izveidošana mūsu 

sistēmās 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai pārliecinātos, ka 

mums ir precīza 

informācija par visām 

mūsu apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu 
sniedzēji 

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, 

krāpšanas un 

kredītu pārbaudes 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana 

• Likumīgās intereses 

(lai pārliecinātos, ka 

apdrošinātās personas 

atbilst mūsu 

pieņemamajam riska 

profilam, un lai 

palīdzētu novērst 

noziedzību un 

krāpšanu) 

• Juridiskais 

pienākums 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Apsvērt iesniegto 

parakstīšanas 

dokumentu, 

novērtēt risku un 

izstrādāt polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Veikt pasākumus, lai 

noslēgtu līgumu 

• Likumīgās intereses 

(lai noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un piemērotu 

seguma līmeni, 

izmaksas un veidu, lai 

to paplašinātu, ja tāds 

ir) 

• Ja neesam lūguši jūsu 

piekrišanu, izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" 

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana 

• Trešo personu 

administratori 

• Citi apdrošinātāji/ 

pārapdrošinātāji 

Atjaunošanas 

pārvaldība 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai noteiktu, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

atjaunošanas 

periodu, un, ja darīt 

to, tad ar kādiem 

nosacījumiem) 

• Ja mēs neesam lūguši 

jūsu piekrišanu, 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" piemēro 

izņēmumu 

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana  

• Trešo personu 

administratori 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Nodrošināt 

klientu 

apkalpošanu, 

palīdzību un 

atbalstu 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācija 

• Finanšu informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem, kas 

varētu interesēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, ACPR, 

CNIL) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 

Apdrošināšanas pieteicējs 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešo personu 

apdrošināšanas 

pieteicēji) (lai 

uzturētu precīzu 

informāciju par 

visiem saņemtajiem 

pieteikumiem un 

pieteicēju identitāti) 

• Trešo personu 

administratori 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Pieteikuma 

novērtēšana 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai novērtētu 

pieteikuma apstākļus) 

• Ja neesam lūguši jūsu 

piekrišanu, izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" 

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana  

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu 

regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu 

eksperti 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai uzraudzītu, 

novērtētu un  

novērstu krāpšanu) 

• Ja neesam lūguši jūsu 

piekrišanu, izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" 

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana  

• izņēmums 

• “Krāpšanas 

novēršanas” 

izņēmums 

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Uzraudzības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

(izņēmuma kārtā) 

• Krāpšanas 

apkarošanas 

datubāze 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Pieteikuma 

apmierināšana 

• Finanšu informācija • Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešo personu 

apdrošināšanas 

pieteicēji) (lai 

apmierinātu 

pieteikumus 

veiksmīgiem trešo 

personu pieteicējiem)  

• Bankas 

• Advokāti 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

•  Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, ACPR, 

CNIL) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldīšana 
• Kontaktinformācija • Likumīgās intereses 

(lai uzturētu precīzas 

klientu un partneru 

attiecību pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācija • Līguma izpilde  

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai sazinātos ar 

sadarbības 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem vai 

produktiem, kas 

varētu interesēt viņu 

nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Pasākumu 

rīkošana un biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana, 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana 

• Biroja apmeklētāja 

tīmekļa vietne 

• Likumīgās intereses 

(lai organizētu un 

vadītu pasākumus, 

kas var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Attiecas uz visiem 

Uzņēmējdarbības 

reģistru nodošana 
• Visi (ja attiecas uz 

reģistru) 

• Likumīgās intereses 

(lai pienācīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmums 

“apdrošināšanas 

mērķiem” 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 

Chubb uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

• Visi • Likumīgās intereses 

(lai pienācīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmums 

“apdrošināšanas 

mērķiem” 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācija 

• Sīkāka informācija 

par pieteikumu 

• Cita informācija, 

kas sniegta saistībā 

ar zvanu  

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās intereses 

(lai apmācītu 

darbiniekus, sniegtu 

pierādījumus par 

nodomu noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, palīdzētu 

risināt sūdzības, 

uzlabotu klientu 

apkalpošanu vai 

atklātu krāpšanu)   

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

•  Uzraudzības 

iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

 

Atjaunināts 2019. gada novembrī 
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18. DAĻA: POLIJA – LATVIEŠU VALODĀ  

Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

 Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas   

Dokumentācija

s izveide mūsu 

sistēmās 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par 

polisi  

•  Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, ka 

mums ir precīza 

dokumentācija 

par katru 

apdrošināto 

personu, kuru 

mēs 

apdrošinām) 

Pakalpojumu sniedzēji 

Priekšvēstures, 

sankciju un 

krāpšanas, kā 

arī kredītu 

pārbaužu 

veikšana 

• Kontaktinformācij

a 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Piekrišana 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, ka 

apdrošinātās 

personas atbilst 

mūsu 

pieņemtajam 

riska profilam, 

un papildus 

noziedzības un 

finanšu 

krāpšanas 

apkarošanai) 

• Juridiskais 

pienākums 

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Kredītbiroji 

• Datubāzes finanšu 

krāpšanas apkarošanas 

vajadzībām 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Apdrošināšanas 

piedāvājuma 

iesniegšanas, 

riska 

novērtējuma un 

polises 

piedāvājuma 

iesniegšanas 

izskatīšana 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par veselību 

• Rīcība pirms 

līguma 

noslēgšanas 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un 

piemērotu 

drošības 

līmeni, 

izmaksas un 

veidu, kas, 

iespējams, ir 

jāpaplašina) 

• Piekrišana 

• Vietējo tiesību 

aktu izņēmumi 

• Trešo personu pārziņi 

• Citi 

apdrošinātāji/pārapdrošinā

tāji 

Apdrošināšanas 

paplašināšanas 

pārvaldība 

• Kontaktinformāc

ija  

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par veselību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu, vai un 

ar kādiem 

nosacījumiem 

apdrošināšanas 

segums būtu 

atjaunojams uz 

noteiktu 

laikposmu) 

• Piekrišana 

• Vietējo tiesību 

aktu izņēmumi 

• Trešo personu pārziņi 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Klientu 

apkalpošana, 

palīdzība un 

atbalsts 

• Kontaktinformāc

ija 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Prēmiju un 

maksājumu 

iekasēšana 

• Kontaktinformāc

ija 

• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Mārketings • Kontaktinformāc

ija 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses 

(sniegt 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem

, kas tām varētu 

būt svarīgi), 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Juridisko un 

regulatīvo 

saistību izpilde 

• Kontaktinformāc

ija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumiem) 

Persona, kas iesniedz pieteikumu 

Apdrošināšanas 

pieteikumu 

saņemšana 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešās 

personas, kas 

iesniedz 

pieprasījumus) 

(lai uzturētu 

detalizētu visu 

iesniegto 

pieprasījumu 

un iesniedzēju 

informācijas 

uzskaiti) 

• Trešo personu pārziņi 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Pieteikuma 

novērtējums 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati par veselību 

• Informācija par 

sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses 

(notikuma 

apstākļu 

novērtējums) 

• Piekrišana 

• Vietējo tiesību 

aktu izņēmumi 

• Prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Trešo personu pārziņi 

• Likvidators 

• Advokāti 

• Vērtētāji 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati finanšu 

krāpšanas 

apkarošanai 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzraudzītu, 

novērtētu un  

novērstu 

krāpšanu) 

• Piekrišana 

• Vietējo tiesību 

aktu izņēmumi 

• Prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Uzraudzības pakalpojumu 

sniedzēji (izņēmuma 

kārtā) 

• Datubāzes finanšu 

krāpšanas apkarošanai 

• Tiesībsargājošās iestādes 

Pieteikumu 

koriģēšana 

• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu 

pieteicēji) 

(trešo personu, 

kuru prasījumi 

ir apmierināmi, 

pieteikumu 

precizēšana) 

• Bankas 

• Advokāti 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Juridisko un 

regulatīvo 

saistību izpilde 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati finanšu 

krāpšanas 

apkarošanai 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumiem) 

Biznesa partneris un apmeklētājs 

Attiecību 

pārvaldība 

• Kontaktinformāc

ija 

• Likumīgās 

intereses 

(platformas, 

kas satur 

precīzu 

informāciju, lai 

pārvaldītu 

attiecības ar 

klientiem un 

darījumu 

partneriem, 

darbība) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Līguma atbalsts • Kontaktinformāc

ija 

• Līguma izpilde  

Mārketings • Kontaktinformāc

ija  

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses 

(biznesa 

partneru 

informēšana 

par 

notikumiem, 

pakalpojumiem 

un produktiem, 

kas var būt 

svarīgi viņu 

uzņēmējdarbīb

ai) 

Piekrišana    

• Pakalpojumu sniedzēji 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Pasākumu 

organizēšana 

un apmeklētāju 

uzņemšana 

birojā, 

apmeklētāju 

uzņemšana 

tīmekļa vietnē 

• Biroja 

apmeklētājs vai 

tīmekļa vietnes 

apmeklētājs 

• Likumīgās 

intereses      

(pasākumu 

organizēšana 

un rīkošana, 

kas var būt 

svarīgi 

darījumu 

partneriem) 

• Piekrišana  

• Pakalpojumu sniedzēji 

Attiecas uz visiem 

Uzņēmuma 

grāmatvedības 

dokumentu 

nodrošināšana 

• Visi (ja ieraksti ir 

piemērojami) 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pienācīgi 

pārvaldītu 

mūsu darbību) 

• Juridiskās 

saistības 

(līgumu 

portfeļa  

pārejas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 

Chubb 

pārdošana vai 

pārstrukturēša

na 

• Visi • Likumīgās 

intereses (lai 

pienācīgi 

pārvaldītu 

mūsu darbību) 

• Juridiskās 

saistības 

(līgumu 

portfeļa  

pārejas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Telefona zvanu 

ieraksti 

• Kontaktinformāc

ija 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Cita informācija, 

kas iegūta zvana 

laikā 

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās 

intereses 

(darbinieku 

apmācībai, lai 

sniegtu 

pierādījumus 

par līguma 

noslēgšanas 

nolūku, 

atbalstītu 

sūdzību 

apstrādi, 

uzlabotu 

klientu pieredzi 

vai atklātu 

krāpšanu) 

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Uzraudzības iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās iestādes   

 

 

Atjaunināts: 2019. gada [ ] novembrī 
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19. DAĻA: PORTUGĀLE – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Ieraksta 

izveidošana 

mūsu sistēmās  

• Kontaktinformāci

ja 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma 

izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, 

ka mums ir 

precīza 

informācija 

par visām 

mūsu 

apdrošinātajā

m personām)  

•  Pakalpojumu sniedzēji  

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, 

krāpšanas un 

kredītu 

pārbaudes 

• Kontaktinformāci

ja 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par 

sodāmību 

• Piekrišana ar 

nosacījumu 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, 

ka 

apdrošinātās 

personas 

atbilst mūsu 

pieņemamaja

m riska 

profilam, un 

lai palīdzētu 

novērst 

noziedzību un 

krāpšanu) 

• Juridiskais 

pienākums  

• Pakalpojumu sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes krāpšanas 

apkarošanas vajadzībām 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Apsvērt 

iesniegto 

parakstīšanas 

dokumentu, 

novērtēt risku 

un izstrādāt 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par 

sodāmību 

• Veikt 

pasākumus, 

lai noslēgtu 

līgumu  

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu 

iespējamo 

riska profilu 

un piemērotu 

seguma 

līmeni, 

izmaksas un 

veidu, lai to 

paplašinātu, 

ja tāds ir) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi 

saskaņā ar 

vietējiem 

tiesību aktiem 

• Trešo personu 

administratori 

• Citi 

apdrošinātāji/pārapdrošināt

āji 

Pārjaunojumu 

pārvaldība 

• Kontaktinformāci

ja 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par 

sodāmību 

• Līguma 

izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu, vai 

pagarināt 

apdrošināšan

as segumu uz 

atjaunošanas 

periodu, un, ja  

to dara, tad ar 

kādiem 

nosacījumiem)  

• Piekrišana 

• Izņēmumi 

saskaņā ar 

vietējiem 

tiesību aktiem 

• Trešo personu 

administratori 

• Pakalpojumu sniedzēji  
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Nodrošināt 

klientu 

apkalpošanu, 

palīdzību un 

atbalstu 

• Kontaktinformāci

ja 

• Informācija par 

polisi  

• Līguma 

izpilde 

• Piekrišana ar 

nosacījumu 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformāci

ja  

• Finanšu 

informācija 

• Līguma 

izpilde 

• Bankas 

Mārketings • Kontaktinformāci

ja 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sniegtu 

apdrošinātajā

m personām 

informāciju 

par 

apdrošināšan

as produktiem 

vai 

pakalpojumie

m, kas varētu 

interesēt)  

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformāci

ja 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības iestādes 

(piemēram, Portugāles 

Banka, ASF, CNPD/CNIL) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumu) 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Atlīdzības pieteicēji 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma 

izpilde 

• Likumīgās 

intereses 

(trešo personu 

atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

uzturētu 

precīzu visu 

saņemto 

pieteikumu 

uzskaiti un 

atlīdzības 

pieteicēju 

identitāti) 

• Trešo personu 

administratori 

• Palīdzības sniedzēji 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Pieteikuma 

novērtēšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par 

sodāmību 

• Līguma 

izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

novērtētu 

pieteikuma 

apstākļus) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi 

saskaņā ar 

vietējiem 

tiesību aktiem 

• Likumīgu 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu eksperti 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

novēršanai un 

apkarošanai 

• Līguma 

izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzraudzītu, 

novērtētu un 

novērstu 

krāpšanu) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi 

saskaņā ar 

vietējiem 

tiesību aktiem 

• Likumīgu 

prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Uzraudzības pakalpojumu 

sniedzēji (izņēmuma kārtā) 

• Krāpšanas apkarošanas 

datubāze 

• Tiesībsargājošās iestādes 

Pieteikuma 

apmierināšana 

• Finanšu 

informācija 

• Līguma 

izpilde 

• Likumīgās 

intereses 

(trešo personu 

atlīdzību 

pieteicēji) (lai 

nokārtotu 

prasījumus 

trešo personu 

atlīdzības 

pieteicējiem) 

• Bankas 

• Advokāti 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

prasībām 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

novēršanai un 

apkarošanai 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

•  Uzraudzības  iestādes 

(piemēram, Portugāles 

Banka, ASF, CNPD/CNIL) 

• Tiesībsargājošās iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji (saskaņā 

ar tiesas rīkojumu) 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldīšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzturētu 

precīzu klientu 

un partneru 

attiecību 

pārvaldības 

platformu)  

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācij

a 

• Līguma izpilde • Pakalpojumu sniedzēji 

Mārketings • Kontaktinformācij

a 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sazinātos ar 

sadarbības 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumie

m vai 

produktiem, 

kas varētu 

interesēt viņu 

nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Vadīt 

pasākumus un 

uzņemt biroja 

apmeklētājus 

• Biroja apmeklētājs • Likumīgās 

intereses (lai 

organizētu un 

vadītu 

pasākumus, kas 

var interesēt 

sadarbības 

partnerus)  

• Piekrišana 

• Pakalpojumu sniedzēji 

Attiecas uz visiem 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Uzņēmējdarbīb

as reģistru 

nodošana 

• Visi (ja attiecas uz 

attiecīgajiem 

reģistriem) 

• Likumīgās 

intereses (lai 

atbilstoši 

strukturētu 

mūsu darbību)  

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšana

s nodošanas 

kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem)  

• Piekrišana 

• Tiesas  

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 

Chubb 

uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

• Visi • Likumīgās 

intereses (lai 

atbilstoši 

strukturētu 

mūsu darbību)  

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšana

s nodošanas 

kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem)  

• Piekrišana  

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie konsultanti 
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Darbība Savāktās 

informācijas veids 

Mūsu 

informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam izpaust 

informāciju 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 

• Kontaktinformāci

ja 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Cita informācija, 

kas sniegta 

saistībā ar zvanu 

• Piekrišana 

• Juridiskais 

pienākums  

• Likumīgās 

intereses (lai 

apmācītu 

darbiniekus, 

sniegtu 

pierādījumus 

par nodomu 

noslēgt 

apdrošināšan

as līgumu, 

palīdzētu 

risināt 

sūdzības, 

uzlabotu 

klientu 

apkalpošanu 

vai atklātu 

krāpšanu) 

• Pakalpojumu sniedzēji 

•  Uzraudzības iestādes 

• Tiesas 

• Valsts iestādes 

Atjaunināts 2019. gada decembrī 
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20. DAĻA: RUMĀNIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Potenciālie 

apdrošinātie un 

apdrošinātās 

personas 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku  

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, ka 

mums ir precīza 

informācija par 

visām mūsu 

apdrošinātajām 

personām)   

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, 

krāpšanas un 

kredītu 

pārbaudes 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, ka 

apdrošinātās 

personas atbilst 

mūsu 

pieņemamajam 

riska profilam, un 

lai palīdzētu 

novērst noziedzību 

un krāpšanu) 

• Juridiskais 

pienākums 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanai 

Apsveriet 

iesniegto 

parakstīšanas 

dokumentu, 

novērtējiet risku 

un izstrādājiet 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Kontaktinformācija 

• Veikt pasākumus, 

lai noslēgtu līgumu 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu iespējamo 

riska profilu un 

piemērotu seguma 

līmeni, izmaksas un 

veidu, lai to 

paplašinātu, ja tāds 

ir) 

• Piekrišana 

• Vietējos tiesību 

aktos paredzētie 

izņēmumi 

• Trešo personu 

administratori 

• Citi apdrošinātāji / 

pārapdrošinātāji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Atjaunošanas 

pārvaldība 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku  

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

atjaunošanas 

periodu, un kādiem 

nosacījumiem) 

• Piekrišana 

• Vietējos tiesību 

aktos paredzētie 

izņēmumi  

• Trešo personu 

administratori 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Nodrošināt 

klientu 

apkalpošanu, 

palīdzību un 

atbalstu 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Prēmiju un 
maksājumu 
saņemšana 

• Kontaktinformācija 

• Finanšu 

informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 

Mārketings 

 

• Kontaktinformācija  

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem, 

kas varētu 

interesēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku  

• Finanšu 

informācija  

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, 

ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(pamatojoties uz 

tiesas spriedumu) 

Atlīdzības pieteicējs 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

uzturētu precīzu 

visu saņemto 

pieteikumu uzskaiti 

un atlīdzības 

pieteicēju 

identitāti) 

• Trešā persona  

• Administratori 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Pieteikuma 

novērtēšana 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai novērtētu 

pieteikuma 

apstākļus) 

• Piekrišana  

• Vietējos tiesību 

aktos paredzētie 

izņēmumi 

• Izveidot, īstenot vai 

aizstāvēt likumīgas 

prasības 

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu 

regulēšanas 

eksperti  

• Advokāti 

• Pieteikumu eksperti 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai uzraudzītu, 

novērtētu un 

novērstu krāpšanu) 

• Piekrišana 

• Vietējos tiesību 

aktos paredzētie 

izņēmumi 

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana  

• Novērošanas 

pakalpojumu 

sniedzēji 

(izņēmuma kārtā) 

• Krāpšanas 

apkarošanas 

datubāze 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

Pieteikuma 

apmierināšana 

• Finanšu informācija Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešo personu 

atlīdzības pieteicēji) 

(lai apmierinātu 

pieteikumus 

veiksmīgiem trešo 

personu atlīdzības 

pieteicējiem)  

• Likumīgās intereses 

(trešo personu 

atlīdzības pieteicēji) 

(lai apmierinātu 

pieteikumus 

veiksmīgiem trešo 

personu atlīdzības 

pieteicējiem)  

• Bankas  

• Advokāti 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, 

ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas  

• Citi apdrošinātāji 

(pamatojoties uz 

tiesas spriedumu) 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldīšana 

• Kontaktinformācija • Likumīgās 

intereses (lai 

uzturētu precīzas 

klientu un partneru 

attiecību 

pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Līgumu 

administrēšana 

• Kontaktinformācija • Līguma izpilde • Pakalpojumu 

sniedzēji 

Mārketings • Kontaktinformācija  

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sazinātos ar 

sadarbības 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem vai 

produktiem, kas 

varētu interesēt 

viņu nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Pasākumu 

rīkošana un biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana, 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana 

• Tīmekļa vietnes 

vai biroja 

apmeklētājs 

• Likumīgās 

intereses (lai 

organizētu un 

vadītu pasākumus, 

kas var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

•  Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Attiecas uz visiem 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Uzņēmējdarbības 

reģistru nodošana 

• Visi (ja attiecas uz 

reģistriem) 

• Likumīgās 

intereses (lai 

attiecīgi strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 

Chubb 

uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

Visi • Likumīgās 

intereses (lai 

attiecīgi strukturētu 

mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Cita informācija 

• Koplietošana 

saistībā ar zvanu 

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās 

intereses (lai 

apmācītu 

darbiniekus, 

sniegtu 

pierādījumus par 

nodomu noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, palīdzētu 

risināt sūdzības, 

uzlabotu klientu 

apkalpošanu vai 

atklātu krāpšanu) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, 

ACPR, CNIL) 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 
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Atjaunināts 2019. gada decembrī 
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21. DAĻA: SLOVĀKIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Ieraksta veikšana 

mūsu sistēmās  

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, ka 

mums ir precīza 

informācija par 

visām mūsu 

apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, 

krāpšanas un 

kredītu 

pārbaudes 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana 

• Likumīgās 

intereses (lai 

pārliecinātos, ka 

apdrošinātās 

personas atbilst 

mums 

pieņemamajam 

riska profilam, un 

lai palīdzētu 

novērst noziedzību 

un krāpšanu) 

• Izņēmums saskaņā 

ar vietējiem tiesību 

aktiem 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanai 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Apsvērt iesniegto 

parakstīšanas 

pieteikumu, 

novērtētt risku un 

polises 

apstiprināšanu 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Veikt pasākumus, 

lai noslēgtu līgumu 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu iespējamo 

riska profilu un 

piemērotu seguma 

līmeni, izmaksas 

un veidu, lai to 

paplašinātu, ja 

tāds ir) 

• Ja mēs neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, tad tiks 

piemērots 

izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" 

• Jūsu piekrišana, ja 

esam to īpaši 

lūguši  

• Trešo personu 

administratori 

• Citi apdrošinātāji / 

pārapdrošinātāji 

Polises 

atjaunošanas 

pārvaldība 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

noteiktu, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

atjaunošanas 

periodu, un, ja 

darāt to, tad ar 

kādiem 

nosacījumiem) 

• Ja mēs neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, tad tiks 

piemērots 

izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" 

• Jūsu piekrišana, ja 

esam to īpaši 

lūguši 

• Trešo personu 

administratori 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Nodrošināt 

klientu aprūpi, 

palīdzību un 

atbalstu klientiem 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācija 

• Finanšu informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem, 

kas varētu 

interesēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, 

ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 

Atlīdzības pieteicējs 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

uzturētu precīzu 

visu saņemto 

pieteikumu uzskaiti 

un atlīdzības 

pieteicēju  

identitāti) 

• Trešo personu 

administratori 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Pieteikuma 

novērtēšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

novērtētu 

pieteikuma 

apstākļus) 

• Ja mēs neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, tad tiks 

piemērots 

izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" 

• Jūsu piekrišana, ja 

esam to īpaši 

lūguši 

• Likumīgu prasību 

īstenošana vai 

aizstāvība 

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu 

regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu 

eksperti 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (lai 

uzraudzītu, 

novērtētu un 

novērstu krāpšanu)  

• Ja mēs neesam 

lūguši jūsu 

piekrišanu, tad tiks 

piemērots 

izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" 

• Izņēmums 

"krāpšanas 

novēršana" 

• Jūsu piekrišana, ja 

esam to īpaši 

lūguši 

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Uzraudzības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

(izņēmuma kārtā) 

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanai 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

Pieteikuma 

apmierināšana 

Finanšu informācija • Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu atlīdzības 

pieteicēji) (lai 

apmierinātu 

pieteikumus 

veiksmīgiem trešo 

personu atlīdzības 

pieteicējiem) 

• Bankas 

• Advokāti 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu informācija 

Juridiskais pienākums 

 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, 

ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Izveidot un 

pārvaldīt 

attiecības 

• Kontaktinformācija • Likumīgās 

intereses (lai 

uzturētu labu 

klientu un 

partneru attiecību 

pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācija • Līguma izpilde  

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (lai 

sazinātos ar 

sadarbības 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem 

vai produktiem, 

kas viņus varētu 

interesēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Pasākumu 

rīkošana un biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana, 

vietnes 

apmeklētāju 

apmierinātība 

• Tīmekļa vietnes 

apmeklētājs vai 

biroja apmeklētājs 

• Likumīgās 

intereses (lai 

organizētu un 

vadītu pasākumus, 

kas var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Attiecas uz visiem 

Uzņēmējdarbības 

reģistru nodošana 
• Visi (ja attiecas uz 

reģistru) 

• Likumīgās intereses 

(lai atbilstoši 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskās saistības 

(apdrošināšanas 

portfeļa nodošana 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkos" 

• Tiesas 

• Pircēji 

• Profesionālie 

konsultanti 

Chubb 

uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

• Visi • Likumīgās intereses 

(lai attiecīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

portfeļa nodošana 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkos" 

• Tiesas 

• Pircēji 

• Profesionālie 

konsultanti 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Telefonsarunu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Cita informācija, kas 

sniegta zvana laikā 

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās intereses 

(lai apmācītu 

darbiniekus, 

pierādītu nodomu 

noslēgt 

apdrošināšanas 

polisi, palīdzētu 

risināt sūdzības, 

uzlabotu klientu 

apkalpošanu vai 

atklātu krāpšanu) 

 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Uzraudzības 

iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

 

Atjaunināts 2019. gada decembrī 
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22. DAĻA: SLOVĒNIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Ierakstu izveide 

mūsu sistēmās 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Apdrošināšanas 

polises informācija 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(pārliecināties, ka 

mums ir precīza 

uzskaite par visām 

mūsu 

apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu 

sniedzējiem 

Priekšvēstures, 

sankciju, 

krāpšanas un 

kredīta pārbaužu 

veikšana 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana ar 

nosacījumu 

• Likumīgās intereses 

(pārliecināties, ka 

apdrošinātās 

personas atbilst 

mums 

pieņemamajam 

riska profilam, un 

palīdzēt novērst 

noziegumus un 

krāpšanu) 

• Juridiskais 

pienākums 

• Pakalpojumu 

sniedzējiem 

• Kredītinformācijas 

aģentūrām 

• Datubāzēm 

krāpšanas 

novēršanai  

 

Lēmuma 

pieņemšana par 

apdrošināšanas 

piedāvājuma 

struktūru, riska 

novērtēšana un 

apdrošināšanas 

polises 

sagatavošana 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības 

informācija 

• Dati par sodāmību 

• Veikt pasākumus, 

lai noslēgtu līgumu 

• Likumīgās intereses 

(noteikt iespējamo 

riska profilu un 

atbilstošu seguma 

līmeni, izmaksas un 

veidu) 

• Piekrišana  

• Izņēmumi saskaņā 

ar vietējiem tiesību 

aktiem 

• Trešo personu 

administratoriem 

• Citām 

apdrošinātajām 

personām / 

pārapdrošinātājiem 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Apdrošināšanas 

atjaunošanas 

pārvaldība 

• Kontaktinformācija 

• Apdrošināšanas 

polises informācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības 

informācija 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses  

(izlemt, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

pagarinājuma 

periodu un, ja darīt 

to, tad ar kādiem 

nosacījumiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi saskaņā 

ar vietējiem tiesību 

aktiem 

• Trešo personu 

administratoriem 

• Pakalpojumu 

sniedzējiem 

 

Klientu 

apkalpošana, 

palīdzība un 

atbalsts 

• Kontaktinformācija 

• Apdrošināšanas 

polises informācija 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana ar 

nosacījumu 

• Palīdzības 

sniedzējiem 

• Pakalpojumu 

sniedzējiem 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācija 

• Finanšu informācija 

• Līguma izpilde 

 

• Bankām 

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings  

• Likumīgās intereses 

(sniegt 

apdrošinātajai 

personai 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem un 

pakalpojumiem, kas 

varētu būt tai 

interesanti) 

 

• Pakalpojumu 

sniedzējiem 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācija 

• Apdrošināšanas 

polises informācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu 

informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādēm 

(piemēram, CNIL, 

ACPR) 

• Prokuratūras 

iestādēm 

• Tiesām  

• Citām 

apdrošinātajām 

personām (ar 

tiesas rīkojumu) 

• Atlīdzības pieteicējs 

Paziņojuma par 

pieteikumu 

saņemšana 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (trešo 

personu atbildības 

pieteicēji) (visu 

saņemto 

pieteikumu un 

atbildības 

pieteicēju 

identitātes 

uzskaites 

precizitātes 

uzturēšana). 

• Trešajām 

personām 

• Palīdzības 

sniedzējiem 

• Pakalpojumu 

sniedzējiem 

Pieteikuma 

novērtējums 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības 

informācija  

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās 

intereses (izvērtēt 

pieteikuma 

apstākļus) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi saskaņā 

ar vietējiem tiesību 

aktiem 

• Likumīgu prasību 

ieviešana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Trešo personu 

administratoriem 

• Zaudējumu 

regulētājiem 

• Advokātiem 

• Pieteikumu 

palīgiem 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Informācija par 

krāpšanas 

novēršanu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(uzraudzīt, novērtēt 

un novērst 

krāpšanu) 

• Piekrišana 

• Izņēmumi saskaņā 

ar vietējiem tiesību 

aktiem 

• Likumīgu prasību 

ieviešana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Lai kontrolētu 

pakalpojumu 

sniedzējus 

(izņēmuma kārtā) 

• Datubāzēm 

krāpšanas 

novēršanai  

• Prokuratūras 

iestādēm 

Pieteikuma 

apmierināšana 

• Finanšu informācija • Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(atlīdzības pieteicēji 

– trešās personas) 

(lai apmierinātu 

prasības pret 

atlīdzības 

pieteicējiem – 

trešajām personām, 

kuru pieteikums 

ticis apmierināts) 

• Bankām 

• Advokātiem 

 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Apdrošināšanas 

politikas 

informācija 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Informācija par 

krāpšanas 

novēršanu 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādēm 

(piemēram, CNIL, 

ACPR) 

• Prokuratūras 

iestādēm 

• Tiesām 

• Citām 

apdrošinātajām 

personām (ar 

tiesas rīkojumu) 

Biznesa partneri un grupas tīmekļa vietņu apmeklētāji/lietotāji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Attiecību 

pārvaldība 
• Kontaktinformācija • Likumīgās 

intereses (efektīvas 

platformas 

attiecību ar 

klientiem un 

biznesa partneriem 

nodrošināšana un 

saglabāšana) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzējiem 

 

Kontaktu 

pārvaldība 
• Kontaktinformācija • Līguma izpilde •  

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās 

intereses (biznesa 

partneru 

informēšana par 

notikumiem, 

pakalpojumiem un 

produktiem, kas 

varētu būt 

interesanti viņu 

nozarei) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzējiem 

 

Pasākumu 

organizēšana un 

biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana; 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

kapacitātes 

nodrošināšana 

• Tīmekļa vietnes 

vai biroja 

apmeklētāji 

• Likumīgās 

intereses (organizēt 

un vadīt 

pasākumus, kas var 

interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzējiem 

Kas attiecas uz visiem 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

 Uzņēmējdarbības 

reģistru 
• Visi (ja attiecas uz 

reģistru) 

• Likumīgās 

intereses (pareizi 

organizēt mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana  

• Tiesām 

• Pircējiem 

• Ekspertu palīgiem 

Chubb pārdošana 

vai reorganizācija 
• Visi • Likumīgās 

intereses (pareizi 

organizēt mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesām 

• Pircējiem 

• Ekspertu palīgiem 

Telefonsarunu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Cita informācija, 

kas tika sniegta 

zvana laikā 

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās 

intereses (sniegt 

pierādījumus par 

nodomu noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, palīdzēt 

risināt sūdzības, 

uzlabot klientu 

apkalpošanu vai 

atklāt krāpšanu) 

• Pakalpojumu 

sniedzējiem 

• Uzraudzības 

iestādēm 

• Tiesām 

• Prokuratūras 

iestādēm 

 

Atjaunināts 2019. gada decembrī 
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23. DAĻA: SPĀNIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Ieraksta 

iestatīšana mūsu 

sistēmās 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai nodrošinātu, ka 

mums ir precīza 

informācija par 

visām mūsu 

apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu 
sniedzēji 

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, 

krāpšanas un 

kredītu pārbaudes 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana ar 

nosacījumu 

• Likumīgās intereses 

(lai pārliecinātos, ka 

apdrošinātās 

personas atbilst mūsu 

pieņemamajam riska 

profilam, un lai 

palīdzētu novērst 

noziedzību un 

krāpšanu) 

• Juridiskais 

pienākums 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

(attiecībā uz 

sodāmības datiem) 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanai 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Apsvērt iesniegto 

parakstīšanas 

dokumentu, 

novērtēt risku un 

izstrādāt polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Veikt pasākumus, lai 

noslēgtu līgumu 

• Likumīgās intereses 

(lai noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un piemērotu 

seguma līmeni, 

izmaksas un veidu, lai 

to paplašinātu, ja 

tāds ir) 

• Piekrišana 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

• Vietējo tiesību aktu 

izņēmumi 

• Trešo personu 

administratori 

• Citi apdrošinātāji / 

pārapdrošinātāji 

Atjaunošanas 

pārvaldība 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai noteiktu, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

atjaunošanas 

periodu, un, ja darīt 

to, tad ar kādiem 

nosacījumiem) 

• Piekrišana 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

• Vietējo tiesību aktu 

izņēmumi 

• Trešo personu 

administratori 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Nodrošināt 

klientu 

apkalpošanu, 

palīdzību un 

atbalstu 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Vietējo tiesību aktu 

izņēmumi (politikas 

informācijai) 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācija 

• Finanšu informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem, kas 

varētu interesēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, 

ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 

Atlidzības pieteicējs 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešo personu 

atlīdzības pieteicēji) 

(lai uzturētu precīzu 

visu saņemto 

pieteikumu un 

atlīdzības pieteicēju 

identitātes 

reģistrēšanu) 

• Trešo personu 

administratori 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Pieteikuma 

novērtēšana 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai novērtētu 

pieteikuma apstākļus) 

• Piekrišana 

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

• Vietējo tiesību aktu 

izņēmumi 

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu 

regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu 

eksperti 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai uzraudzītu, 

novērtētu un novērstu 

krāpšanu) 

• Piekrišana 

• Vietējo tiesību aktu 

izņēmumi 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Novērošanas 

pakalpojumu 

sniedzēji 

(izņēmuma kārtā) 

• Krāpšanas 

apkarošanas 

datubāze 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

Pieteikuma 

nokārtošana 
• Finanšu informācija • Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešo personu 

atlīdzības pieteicēji) 

(lai apmierinātu 

pieteikumus 

veiksmīgiem trešo 

personu atlīdzības 

pieteicējiem)  

• Bankas 

• Advokāti  
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, 

ACPR, CNIL) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldīšana 
• Kontaktinformācija • Likumīgās intereses 

(lai uzturētu precīzas 

klientu un partneru 

attiecību pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācija • Līguma izpilde • Pakalpojumu 

sniedzēji 

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai sazinātos ar 

sadarbības 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem vai 

produktiem, kas 

varētu interesēt viņu 

nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Pasākumu 

rīkošana un biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana, 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana 

• Biroja apmeklētāja 

tīmekļa vietne 

• Likumīgās intereses 

(lai organizētu un 

vadītu pasākumus, 

kas var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 171 

Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Attiecas uz visiem 

Uzņēmējdarbības 

reģistru nodošana 
• Visi (ja attiecas uz 

reģistru) 

• Likumīgās intereses 

(lai attiecīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 

Chubb uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

• Visi • Likumīgās intereses 

(lai pienācīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācija 

• Sīkāka informācija 

par pieteikumu 

• Cita informācija, 

kas sniegta saistībā 

ar zvanu  

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās intereses 

(lai apmācītu 

darbiniekus, sniegtu 

pierādījumus par 

nodomu noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, palīdzētu 

risināt sūdzības, 

uzlabotu klientu 

apkalpošanu vai 

atklātu krāpšanu)   

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Uzraudzības 

iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

Atjaunināts 2021. gada augustā 
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24. DAĻA: ZVIEDRIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Ieraksta 

iestatīšana mūsu 

sistēmās 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai pārliecinātos, ka 

mums ir precīza 

informācija par visām 

mūsu apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu 
sniedzēji 

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, 

krāpšanas un 

kredīta pārbaudes 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana 

• Likumīgās intereses 

(lai pārliecinātos, ka 

apdrošinātās personas 

atbilst mūsu 

pieņemamajam riska 

profilam, un lai 

palīdzētu novērst 

noziedzību un 

krāpšanu) 

• Juridiskais 

pienākums 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanai 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Apsveriet 

iesniegto 

parakstīšanas 

dokumentu, 

novērtējiet risku 

un izstrādājiet 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Veikt pasākumus, lai 

noslēgtu līgumu 

• Likumīgās intereses 

(lai noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un piemērotu 

seguma līmeni, 

izmaksas un veidu, lai 

to paplašinātu, ja tāds 

ir) 

• Ja neesam lūguši jūsu 

piekrišanu, izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" 

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana 

• Trešo personu 

administratori 

• Citi apdrošinātāji / 

pārapdrošinātāji 

Atjaunošanas 

pārvaldība 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai noteiktu, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

atjaunošanas 

periodu, un, ja darīt 

to, tad ar kādiem 

nosacījumiem) 

• Ja mēs neesam lūguši 

jūsu piekrišanu, 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" piemēro 

izņēmumu 

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana  

• Trešo personu 

administratori 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Nodrošināt 

klientu 

apkalpošanu, 

palīdzību un 

atbalstu 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācija 

• Finanšu informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem, kas 

varētu interesēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, ACPR, 

CNIL) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 

Atlīdzības pieteicējs 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešo personu 

atlīdzības pieteicēji) 

(lai uzturētu precīzu 

visu saņemto 

pieteikumu un 

atlīdzības pieteiceju  

identitātes 

reģistrēšanu) 

• Trešo personu 

administratori 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Pieteikuma 

novērtēšana 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai novērtētu 

pieteikuma apstākļus) 

• Ja neesam lūguši jūsu 

piekrišanu, izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" 

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana  

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu 

regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu 

eksperti 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai uzraudzītu, 

novērtētu un novērstu 

krāpšanu) 

• Ja neesam lūguši jūsu 

piekrišanu, izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" 

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana  

• izņēmums 

• “Krāpšanas 

novēršanas” 

izņēmums 

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Novērošanas 

pakalpojumu 

sniedzēji 

(izņēmuma kārtā) 

• Krāpšanas 

apkarošanas 

datubāze 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 177 

Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Pieteikuma 

apmierināšana 

• Finanšu informācija • Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešo personu 

atlīdzības pieteicēji) 

(lai apmierinātu 

pieteikumus 

veiksmīgiem trešo 

personu atlīdzības 

pieteicējiem )  

• Bankas 

• Juriskonsulti 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, ACPR, 

CNIL) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldīšana 
• Kontaktinformācija • Likumīgās intereses 

(lai uzturētu precīzas 

klientu un partneru 

attiecību pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācija • Līguma izpilde  

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai sazinātos ar 

sadarbības 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem vai 

produktiem, kas 

varētu interesēt viņu 

nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Pasākumu 

rīkošana un biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana, 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana 

• Biroja apmeklētāja 

tīmekļa vietne 

• Likumīgās intereses 

(lai organizētu un 

vadītu pasākumus, 

kas var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Attiecas uz visiem 

Uzņēmējdarbības 

reģistru nodošana 
• Visi (ja attiecas uz 

reģistru) 

• Likumīgās intereses 

(lai attiecīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmums 

“apdrošināšanas 

mērķiem” 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 

Chubb uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

Visi • Likumīgās intereses 

(lai pienācīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmums 

“apdrošināšanas 

mērķiem” 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācija 

• Sīkāka informācija 

par pieteikumu 

• Cita informācija, 

kas sniegta saistībā 

ar zvanu  

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās intereses 

(lai apmācītu 

darbiniekus, sniegtu 

pierādījumus par 

nodomu noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, palīdzētu 

risināt sūdzības, 

uzlabotu klientu 

apkalpošanu vai 

atklātu krāpšanu)   

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Uzraudzības 

iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

 

Atjaunināts 2019. gada novembrī 
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25. DAĻA: LIELBRITĀNIJA – LATVIEŠU VALODĀ 

Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Potenciālie apdrošinātie un apdrošinātās personas 

Ieraksta 

iestatīšana mūsu 

sistēmās 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai pārliecinātos, ka 

mums ir precīza 

informācija par visām 

mūsu apdrošinātajām 

personām) 

• Pakalpojumu 
sniedzēji 

Veikt 

priekšvēstures, 

sankciju, 

krāpšanas un 

kredīta pārbaudes 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Dati par sodāmību 

• Piekrišana 

• Likumīgās intereses 

(lai pārliecinātos, ka 

apdrošinātās personas 

atbilst mūsu 

pieņemamajam riska 

profilam, un lai 

palīdzētu novērst 

noziedzību un 

krāpšanu) 

• Juridiskais 

pienākums 

• Skaidra piekrišana kā 

likumīgs izņēmums 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Kredītinformācijas 

aģentūras 

• Datubāzes 

krāpšanas 

apkarošanai 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Apsveriet 

iesniegto 

parakstīšanas 

dokumentu, 

novērtējiet risku 

un izstrādājiet 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Veikt pasākumus, lai 

noslēgtu līgumu 

• Likumīgās intereses 

(lai noteiktu 

iespējamo riska 

profilu un piemērotu 

seguma līmeni, 

izmaksas un veidu, lai 

to paplašinātu, ja tāds 

ir) 

• Ja neesam lūguši jūsu 

piekrišanu, izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" 

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana 

• Trešo personu 

administratori 

• Citi apdrošinātāji / 

pārapdrošinātāji 

Atjaunošanas 

pārvaldība 
• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai noteiktu, vai 

pagarināt 

apdrošināšanas 

segumu uz 

atjaunošanas 

periodu, un, ja darīt 

to, tad ar kādiem 

nosacījumiem) 

• Ja mēs neesam lūguši 

jūsu piekrišanu, 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" piemēro 

izņēmumu 

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana  

• Trešo personu 

administratori 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Nodrošināt 

klientu 

apkalpošanu, 

palīdzību un 

atbalstu 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Līguma izpilde 

• Piekrišana 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Prēmiju un 

maksājumu 

saņemšana 

• Kontaktinformācija 

• Finanšu informācija 

• Līguma izpilde • Bankas 

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai sniegtu 

apdrošinātajām 

personām 

informāciju par 

apdrošināšanas 

produktiem vai 

pakalpojumiem, kas 

varētu interesēt) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Kontaktinformācija 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

personīgo risku 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, FCA, 

PRA, ICO) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 

Atlīdzības pieteicējs 

Paziņojuma 

saņemšana par 

pieteikumu 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešo personu 

atlīdzības pieteicēji) 

(lai uzturētu precīzu 

visu saņemto 

pieteikumu un 

atlīdzības pieteiceju  

identitātes 

reģistrēšanu) 

• Trešo personu 

administratori 

• Palīdzības 

sniedzēji 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Pieteikuma 

novērtēšana 
• Informācija par 

pieteikumu 

• Veselības dati 

• Dati par sodāmību 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai novērtētu 

pieteikuma apstākļus) 

• Ja neesam lūguši jūsu 

piekrišanu, izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" 

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana  

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Trešo personu 

administratori 

• Zaudējumu 

regulētāji 

• Advokāti 

• Pieteikumu 

eksperti 

Krāpšanas 

uzraudzība un 

atklāšana 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(lai uzraudzītu, 

novērtētu un novērstu 

krāpšanu) 

• Ja neesam lūguši jūsu 

piekrišanu, izņēmums 

"apdrošināšanas 

nolūkiem" 

• Ja mēs esam to īpaši 

lūguši, jūsu 

piekrišana  

• izņēmums 

• “Krāpšanas 

novēršanas” 

izņēmums 

• Likumīgu prasību 

izvirzīšana, 

īstenošana vai 

aizstāvēšana 

• Novērošanas 

pakalpojumu 

sniedzēji 

(izņēmuma kārtā) 

• Krāpšanas 

apkarošanas 

datubāze 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Pieteikuma 

apmierināšana 

• Finanšu informācija • Līguma izpilde 

• Likumīgās intereses 

(trešo personu 

atlīdzības pieteicēji) 

(lai apmierinātu 

pieteikumus 

veiksmīgiem trešo 

personu atlīdzības 

pieteicējiem )  

• Bankas 

• Juriskonsulti 

Atbilstība 

juridiskajām un 

regulatīvajām 

saistībām 

• Informācija par 

polisi 

• Informācija par 

pieteikumu 

• Dati krāpšanas 

apkarošanas 

vajadzībām 

• Finanšu informācija 

• Juridiskais 

pienākums 

• Uzraudzības 

iestādes 

(piemēram, FCA, 

PRA, ICO) 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

• Tiesas 

• Citi apdrošinātāji 

(saskaņā ar tiesas 

rīkojumu) 

Biznesa partneri un apmeklētāji 

Attiecību 

pārvaldīšana 
• Kontaktinformācija • Likumīgās intereses 

(lai uzturētu precīzas 

klientu un partneru 

attiecību pārvaldības 

platformu) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Līgumu 

administrēšana 
• Kontaktinformācija • Līguma izpilde  

Mārketings • Kontaktinformācija 

• Mārketings 

• Likumīgās intereses 

(lai sazinātos ar 

sadarbības 

partneriem par 

notikumiem, 

pakalpojumiem vai 

produktiem, kas 

varētu interesēt viņu 

nozari) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Pasākumu 

rīkošana un biroja 

apmeklētāju 

uzņemšana, 

tīmekļa vietnes 

apmeklētāju 

uzņemšana 

• Biroja apmeklētāja 

tīmekļa vietne 

• Likumīgās intereses 

(lai organizētu un 

vadītu pasākumus, 

kas var interesēt 

sadarbības 

partnerus) 

• Piekrišana 

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

Attiecas uz visiem 

Uzņēmējdarbības 

reģistru nodošana 
• Visi (ja attiecas uz 

reģistru) 

• Likumīgās intereses 

(lai attiecīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmums 

“apdrošināšanas 

mērķiem” 

• Tiesas 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 

Chubb uzņēmuma 

pārdošana vai 

reorganizācija 

Visi • Likumīgās intereses 

(lai pienācīgi 

strukturētu mūsu 

uzņēmējdarbību) 

• Juridiskais 

pienākums 

(apdrošināšanas 

nodošanas kārtība 

saskaņā ar 

piemērojamiem 

tiesību aktiem) 

• Piekrišana 

• Izņēmums 

“apdrošināšanas 

mērķiem” 

• Pircējs 

• Profesionālie 

konsultanti 
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Darbība Savāktās informācijas 

veids 

Mūsu informācijas 

izmantošanas 

pamatojums 

Kam mēs varam 

izpaust informāciju 

Telefona zvanu 

ierakstīšana 
• Kontaktinformācija 

• Sīkāka informācija 

par pieteikumu 

• Cita informācija, 

kas sniegta saistībā 

ar zvanu  

• Juridiskais 

pienākums 

• Likumīgās intereses 

(lai apmācītu 

darbiniekus, sniegtu 

pierādījumus par 

nodomu noslēgt 

apdrošināšanas 

līgumu, palīdzētu 

risināt sūdzības, 

uzlabotu klientu 

apkalpošanu vai 

atklātu krāpšanu)   

• Pakalpojumu 

sniedzēji 

• Uzraudzības 

iestādes 

• Tiesas 

• Tiesībsargājošās 

iestādes 

 

Atjaunināts 2019. gada novembrī 

 

 


