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1
Informacijos pobūdis

dalis: Jungtinė Karalystė - lietuvių k.

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

sutarties

•

vardas, pavardė

•

adresas,

•

telefono numeris,

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

lytis,

•

gimimo data,

•

ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)),

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų),

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju),

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija
ir medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų ir sveikatos draudimas (A&H Combined),
bendradarbiavimo partneriams pritaikytas draudimas (Affinity),
gyvybės ir kelionės draudimas (Life and Travel), turto draudimas ir
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (P&C Entertainment), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine
įmoka (SPL High Net Worth)).

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas
(direktorių ir kitų atsakingų darbuotojų (išimtiniais atvejais),
didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su
vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodaros
informacija

•

vardas, pavardė, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros sąrašo
užduotys, įrašai apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,
interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai

Informacija apie
asmeninę riziką

Pareiškėjas
Draudimo sutarties
duomenys
(išskyrus trečiųjų šalių
pareiškėjus)
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
mobiliojo įrenginio informacija ir tarptautinis mobiliojo ryšio
įrenginio identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono),
transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas,

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai,

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,

•

duomenys apie nusikalstamas veikas , pvz., neišnykęs teistumas

Informacija apie
reikalavimą

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

Rinkodara

•

vardas, pavardė,

•

darbo adresas,

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas,

•

darbo tikslais naudojamas telefono numeris,

•

pareigos

•

vardas, pavardė,

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys,

•

informacija apie sutikimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)
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Informacijos pobūdis
Biuro lankytojai

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė,

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

telefono numeris,

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai,

•

mitybos prioritetai (renginiams),

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn.
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2
Informacijos pobūdis

dalis: Austrija - lietuvių k.

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Informacija
draudimą

Informacija
asmeninę riziką

apie

apie

Finansinė informacija

•

vardas, pavardė,

•

adresas,

•

telefono numeris,

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su apdraustuoju asmeniu,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,

•

išimtis ir t. t., ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys

•

lytis,

•

gimimo data,

•

ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas, didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)),

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų draudimas),

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju),

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)),

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas)

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas.

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys.
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė,

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys,

•

informacija apie sutikimus ar

•

sutikimus dėl rinkodaros,

•

interneto svetainės informacija

•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,

•

išimtys ir t. t., ankstesni reikalavimai,

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,

•

išsami mobiliojo telefono informacija ir tarptautinis mobiliojo ryšio
įrenginio identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono
draudimo atveju),

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas, didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)).

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

apie

•

atsiskaitomosios sąskaitos duomenys

Finansinė informacija

•

adresas, ankstesni nesąžiningi reikalavimai,

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,

•

duomenys apie nusikalstamas veikas , pvz., neišnykęs teistumas.

Rinkodara

Pareiškėjas
Draudimo
duomenys
trečiųjų
pareiškėjus)

Draudimo
duomenys
trečiųjų
pareiškėjus)

Informacija
reikalavimą

sutarties
(išskyrus
šalių

sutarties
(išskyrus
šalių

Verslo partneriai, svečiai ir grupės interneto svetainių naudotojai
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Informacijos pobūdis
Kontaktiniai
duomenys

Rinkodara

Lankytojai

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė,

•

darbo adresas,

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas,

•

darbo tikslais naudojamas telefono numeris,

•

pareigos

•

vardas, pavardė,

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys,

•

informacija apie sutikimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

•

vardas, pavardė,

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

telefono numeris,

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai,

•

mitybos prioritetai (renginiams),

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)
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3
Informacijos pobūdis

dalis: Belgija - lietuvių k.

Informacija apie jus, kurią paprastai renkame / galime tvarkyti

Potencialūs ir esami apdraustieji
•

vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris, santykis su draudėju, išsami
informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t., ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys

•

lytis, gimimo data, ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., motociklų,
specialus didelės vertės turto turinčių asmenų ir jų turto
draudimas (SPL (Speciality Personal Lines) Very Wealthy))

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (pvz., direktoriaus),

•

viešai prieinama informacija (pvz., apie mirtį, negalią ir žalą
reputacijai).

•

Turto sąrašas, nuosavybės struktūra, fizinė būklė, saugumas,
priešgaisrinė sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų
ir jų turto draudimas (SPL Very Wealthy)),

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos
istorija ir medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai
(pvz., rūkymas,
alkoholio vartojimas) (draudimas nuo
nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimas (A&H Combined),
bendradarbiavimo partneriams pritaikytas draudimas (Affinity),
gyvybės ir kelionės draudimas (Life and Travel), turto draudimas
ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (P&C Entertainment),
didelės vertės turto turinčių asmenų ir jų turto draudimas (SPL
Very Wealthy))

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas (vairuotojų (išimtiniais atvejais),
didelės vertės turto turinčių asmenų ir jų turto draudimas (SPL
Very Wealthy))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodara

•

vardas, pavardė, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros sąrašo
užduotys, įrašai apie sutikimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,
interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

Kontaktiniai
duomenys
Draudimo
duomenys

sutarties

Informacija
asmeninę riziką

apie
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Informacijos pobūdis

Informacija apie jus, kurią paprastai renkame / galime tvarkyti

Pareiškėjas
Draudimo
duomenys
trečiųjų
pareiškėjus)

sutarties
(išskyrus
šalių

•

draudimo sutarties numeris, santykis su draudėju / apdraustuoju,
išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo
sumą, išimtis ir t. t., ankstesni reikalavimai

Informacija
reikalavimą

apie

•

I išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
įrenginio informacija ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio
identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono), transporto
priemonės registracijos numeris (pvz., motociklų, specialus
didelės vertės turto turinčių asmenų ir jų turto draudimas (SPL
Very Wealthy))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininės išvados

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas, ankstesni nesąžiningi reikalavimai, išsami informacija
apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

•

vardas, pavardė, darbo adresas, darbo tikslais naudojamas el.
pašto adresas, darbo tikslais naudojamas telefono numeris,
pareigos

Rinkodara

•

vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros
sąrašo užduotys, įrašai apie sutikimus ar prieštaravimus dėl
rinkodaros, interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
paskyros duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

Biuro lankytojai

•

vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris,
apsaugos kamerų įrašai, mitybos prioritetai (renginiams)

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn.
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4
Informacijos pobūdis

dalis: Bulgarija - lietuvių k.

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
•

vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris, santykis su draudimo sutarties šalimi,
išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo apsaugą,
išimtis ir t. t., ankstesni reikalavimai, telematikos duomenys

•

lytis, gimimo data, ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas, didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)),

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų),

•

viešai prieinama informacija (pvz., apie mirtį, negalią ir skriaudą),

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija
ar medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas)

•

(draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimas (A&H
Combined), bendradarbiavimo partneriams pritaikytas draudimas
(Affinity), gyvybės ir kelionės draudimas (Life and Travel), turto
draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (P&C
Entertainment), didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

Informacija apie teistumą, pvz., kelių eismo taisyklių pažeidimai,
neišnykęs teistumas

•

(direktorių ir kitų atsakingų darbuotojų (išimtiniais atvejais), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodara

•

vardas, pavardė, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros sąrašo
užduotys, įrašai apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,
interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros duomenis,
IP adresus ir naršyklės informaciją)

Kontaktiniai
duomenys
Draudimo
duomenys

sutarties

Informacija
asmeninę riziką

apie
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Pareiškėjas
Draudimo
duomenys
trečiųjų
pareiškėjus)

sutarties
(išskyrus
šalių

•

draudimo sutarties numeris, santykis su draudimo sutarties šalimi /
apdraustuoju, išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant
draudimo apsaugą, išimtis ir t. t., ankstesni reikalavimai

Informacija
reikalavimą

apie

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
informacija apie įrenginį ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio
identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo įrenginio),

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

•

vardas, pavardė, darbo adresas, darbo tikslais naudojamas el. pašto
adresas, darbo tikslais naudojamas telefono numeris, pareigos

Rinkodara

•

vardas, pavardė, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros sąrašo
užduotys, įrašai apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,
interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros duomenis,
IP adresus ir naršyklės informaciją)

Biuro lankytojai

•

vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris, vaizdo
stebėjimo kamerų įrašai, mitybos prioritetai (renginiams), duomenys
apie negalią (teikiami savanoriškai)

Atnaujinta: 2020 m. lapkričio mėn.
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5
Informacijos pobūdis

dalis: Čekija - lietuvių k.

Informacija, kurią paprastai renkame

Apdraustasis
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

•

vardas, pavardė

•

adresas

•

telefono numeris

•

el. pašto adresas

sutarties •

Informacija
asmeninę riziką

draudimo sutarties numeris

•

santykis su apdraustuoju

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.

•

ankstesni reikalavimai

•

telematikos duomenys

apie •

lytis

•

gimimo data

•

ankstesni draudimo reikalavimai

•

transporto priemonės registracijos liudijimas (pvz., transporto
priemonių draudimas, didelės vertės turto turinčių asmenų
draudimas)

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., vadovybės
atsakomybės draudimas)

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios atveju,
draudimas nuo turto pasisavinimo)

•

turto sąrašas, nekilnojamojo turto statyba, fizinė būklė, saugumas,
priešgaisrinė sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų
draudimas)

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, konkretaus žmogaus įpročiai (pvz., rūkymas,
alkoholio vartojimas) (sveikatos draudimas ir draudimas nuo
nelaimingų atsitikimų, bendradarbiavimo partneriams pritaikytas
draudimas (affinity insurance), gyvybės ir kelionės draudimas, turto
draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (P&C
entertainment insurance), didelės vertės turto turinčių asmenų
draudimas)

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas (vadovybės atsakomybės draudimas
(išimtiniais atvejais), didelės vertės turto turinčių asmenų draudimas)
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodara

•

vardas, pavardė

•

el. pašto adresas

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys,

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros duomenis,
IP adresą ir naršyklės informaciją)

Pareiškėjas
Draudimo
duomenys
trečiųjų
pareiškėjus)

sutarties •
(išskyrus
šalių •
•
•

draudimo sutarties numeris
santykis su apdraustuoju
išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.
ankstesni reikalavimai

apie •

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
informacija apie telefoną ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio
identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono), transporto
priemonės registracijos liudijimas (pvz., transporto priemonių
draudimas, didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su
vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Korupcijos
prevencijos duomenys

•

adresas

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Informacija
reikalavimą

Verslo partneriai

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Kontaktiniai
duomenys

•

vardas, pavardė

•

darbo adresas

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas

•

darbo tikslais naudojamas telefono numeris

•

pareigos

•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros duomenis,
IP adresą ir naršyklės informaciją)

•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

telefono numeris

•

apsaugos kameros įrašai

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Rinkodara

Lankytojai

Atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn.
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6
Informacijos pobūdis

dalis: Danija - lietuvių k.

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

sutarties

•

vardas, pavardė

•

adresas

•

telefono numeris

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris

•

santykis su draudėju

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai

•

telematikos duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

lytis

•

gimimo data

•

ankstesni reikalavimai

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų)

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju)

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

Duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija
ir medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų
ir
sveikatos
draudimas
(A&H
Combined),
bendradarbiavimo partneriams pritaikytas draudimas (Affinity),
gyvybės ir kelionės draudimas (Life and Travel), turto draudimas ir
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (P&C Entertainment), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth)).

•

Duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas
(direktorių ir kitų atsakingų darbuotojų (išimtiniais atvejais), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodaros
informacija

•

vardas, pavardė, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros sąrašo
užduotys, informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,
interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

•

draudimo sutarties numeris

•

santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai

Informacija
asmeninę riziką

apie

Pareiškėjas
Draudimo
sutarties
duomenys
(išskyrus trečiųjų šalių
pareiškėjus)
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
informacija apie įrenginį ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio
identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono), transporto
priemonės registracijos numeris (pvz., transporto priemonių
draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

Duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

Duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Informacija
reikalavimą

apie

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

Rinkodara

•

vardas, pavardė

•

darbo adresas

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai

•

pareigos

•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys

•

informacija apie sutikimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1
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Informacijos pobūdis
Biuro lankytojai

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

telefono numeris

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai

•

mitybos prioritetai (renginiams)

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio mėn.
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7
Informacijos pobūdis

dalis: Estija - lietuvių k.

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

sutarties

•

vardas, pavardė

•

adresas

•

telefono numeris

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris

•

santykis su draudėju

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,,

•

ankstesni reikalavimai

•

telematikos duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

lytis

•

gimimo data

•

ankstesni reikalavimai

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų)

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju)

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

Duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija
ir medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų
ir
sveikatos
draudimas
(A&H
Combined),
bendradarbiavimo partneriams pritaikytas draudimas (Affinity),
gyvybės ir kelionės draudimas (Life and Travel), turto draudimas ir
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (P&C Entertainment), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth))

•

Duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas
(direktorių ir kitų atsakingų darbuotojų (išimtiniais atvejais), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodaros
informacija

•

vardas, pavardė, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros sąrašo
užduotys, informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,
interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

•

draudimo sutarties numeris

•

santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai

Informacija
asmeninę riziką

apie

Pareiškėjas
Draudimo
sutarties
duomenys
(išskyrus trečiųjų šalių
pareiškėjus)
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
informacija apie įrenginį ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio
identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono), transporto
priemonės registracijos numeris (pvz., transporto priemonių
draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

Duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

Duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas , pvz., neišnykęs teistumas

Informacija
reikalavimą

apie

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

Rinkodara

•

vardas, pavardė

•

darbo adresas

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai

•

pareigos

•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)
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Informacijos pobūdis
Biuro lankytojai

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

telefono numeris

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai

•

mitybos prioritetai (renginiams)

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio mėn.
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8
Informacijos pobūdis

dalis: Suomija - lietuvių k.

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

sutarties

•

vardas, pavardė

•

adresas

•

telefono numeris

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris

•

santykis su draudėju

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai

•

telematikos duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

lytis

•

gimimo data

•

ankstesni reikalavimai

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų)

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju)

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų
ir
sveikatos
draudimas
(A&H
Combined),
bendradarbiavimo partneriams pritaikytas draudimas (Affinity),
gyvybės ir kelionės draudimas (Life and Travel), turto draudimas ir
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (P&C Entertainment), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth)).

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas
(direktorių ir kitų atsakingų darbuotojų (išimtiniais atvejais), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodaros
informacija

•

vardas, pavardė, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros sąrašo
užduotys, informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,
interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

•

draudimo sutarties numeris

•

santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai

Informacija
asmeninę riziką

apie

Pareiškėjas
Draudimo
sutarties
duomenys
(išskyrus trečiųjų šalių
pareiškėjus)
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
informacija apie įrenginį ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio
identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono), transporto
priemonės registracijos numeris (pvz., transporto priemonių
draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Informacija
reikalavimą

apie

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

Rinkodara

•

vardas, pavardė

•

darbo adresas

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai

•

pareigos

•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)
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Informacijos pobūdis
Biuro lankytojai

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

telefono numeris

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai

•

mitybos prioritetai (renginiams)

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio mėn.
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9
Informacijos pobūdis

dalis: Prancūzija - lietuvių k.

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

sutarties

•

vardas, pavardė

•

adresas

•

telefono numeris

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris

•

santykis su draudėju

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.

•

ankstesni reikalavimai

•

telematikos duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

lytis

•

gimimo data

•

ankstesni reikalavimai

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų)

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju)

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų
ir
sveikatos
draudimas
(A&H
Combined),
bendradarbiavimo partneriams pritaikytas draudimas (Affinity),
gyvybės ir kelionės draudimas (Life and Travel), turto draudimas ir
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (P&C Entertainment), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth))

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas
(direktorių ir kitų atsakingų darbuotojų (išimtiniais atvejais), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodaros
informacija

•

vardas, pavardė, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros sąrašo
užduotys, informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,
interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

•

draudimo sutarties numeris

•

santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.

•

ankstesni reikalavimai

Informacija
asmeninę riziką

apie

Pareiškėjas
Draudimo
sutarties
duomenys
(išskyrus trečiųjų šalių
pareiškėjus)
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
informacija apie įrenginį ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio
identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono), transporto
priemonės registracijos numeris (pvz., transporto priemonių
draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Informacija
reikalavimą

apie

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

Rinkodara

•

vardas, pavardė

•

darbo adresas

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai

•

pareigos

•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)
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Informacijos pobūdis
Biuro lankytojai

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

telefono numeris

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai

•

mitybos prioritetai (renginiams)

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio mėn.
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10 dalis: Vokietija - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai duomenys •

Informacija
draudimą

Informacija
asmeninę riziką

•

adresas,

•

telefono numeris,

•

el. pašto adresas

apie •

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,

•

išimtys ir t. t., ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys

apie •

Finansinė informacija

vardas, pavardė,

lytis,

•

gimimo data,

•

ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas, didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)),

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų draudimas),

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju),

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė sauga
ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su
vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
gydymas, reikšmingi asmeniniai įpročiai (pvz., rūkymas, alkoholio
vartojimas),

•

duomenys apie teistumą ir nusižengimus, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Rinkodara

•

vardas, pavardė,

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašo pozicijos,

•

sutikimo rinkodaros tikslais arba

•

prieštaravimo dėl rinkodaros dokumentai,

•

interneto svetainės informacija

Pareiškėjai
Draudimo
duomenys
trečiųjų
pareiškėjus)

sutarties •
(išskyrus
šalių •
•
•

Informacija
reikalavimą

apie •

draudimo sutarties numeris,
santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu,
išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtys ir t. t., ankstesni reikalavimai
išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,

•

išsami informacija apie mobilųjį telefoną ir tarptautinis mobiliojo
ryšio įrenginio identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono
draudimo atveju),

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimo, didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimo su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth) atveju)

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie teistumą ir nusižengimus, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas, ankstesni nesąžiningi reikalavimai,

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,

•

duomenys apie teistumą ir nusižengimus, pvz., neišnykęs teistumas

Verslo partneriai, svečiai ir interneto svetainės lankytojai
Kontaktiniai duomenys •

vardas, pavardė,

•

darbo adresas

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas

•

telefono numeriai,

•

pareigos

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1

33

Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Rinkodara

•

vardas, pavardė,

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašo pozicijos,

•

sutikimo rinkodaros tikslais arba prieštaravimo dėl rinkodaros
dokumentai,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant internetinės bankininkystės
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

•

vardas, pavardė,

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

telefono numeris,

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai,

•

mitybos prioritetai (renginiams),

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Lankytojai

Atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn.
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11 dalis: Graikija - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

sutarties

Informacija
asmeninę riziką

apie

Finansinė informacija

•

vardas, pavardė,

•

adresas,

•

telefono numeris,

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys

•

lytis, gimimo data, ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas, didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

ankstesnė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
darbuotojų)

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju)

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)),

•

neskelbtini duomenys

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas)

•

(draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimas,
dalyvių draudimas, gyvybės ir kelionės draudimas, turto draudimas ir
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų)

•

(direktorių ir darbuotojų (išimtiniais atvejais), didelės vertės turto
turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High
Net Worth))

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros sąrašo
užduotys, informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,
interneto svetainės duomenys, IP adresas ir naršyklės informacija

•

draudimo sutarties numeris, santykis su sutarties šalimi /
apdraustuoju asmeniu, išsami informacija apie draudimo sutartį,
įskaitant draudimo sumą, išimtis ir t. t., ankstesni reikalavimai

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
informacija apie mobilųjį telefoną ir tarptautinis mobiliojo ryšio
įrenginio identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono),
transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas, didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)).

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas, ankstesni nesąžiningi reikalavimai, išsami informacija apie
įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

Rinkodara

Pareiškėjas
Draudimo
duomenys

sutarties

(išskyrus trečiųjų šalių
pareiškėjus)
Informacija
reikalavimą

apie

Verslo partneriai / susijusios įmonės ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

•

vardas, pavardė, darbo adresas, darbo tikslais naudojamas el. pašto
adresas, darbo tikslais naudojami telefono numeriai, pareigos

Rinkodara

•

vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros
sąrašo užduotys, informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl
rinkodaros, interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
paskyros duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

Biuro lankytojas

•

vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris, vaizdo
stebėjimo kamerų įrašai, mitybos prioritetai (renginiams), duomenys
apie negalią (teikiami savanoriškai)

Atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn.
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12 dalis: Vengrija - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

•

vardas, pavardė,

•

adresas,

•

telefono numeris,

•

el. pašto adresas

sutarties •

Informacija
asmeninę riziką

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju,

•

išsami informacija apie draudimo sutarties turinį, įskaitant draudimo
sumą, išimtis ir t. t., ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys

apie •

lytis,

•

gimimo data,

•

ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės valstybinis numeris (transporto priemonių
draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)),

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų),

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju),

•

turto sąrašas, statyba, būklė, saugumas, priešgaisrinė sauga ir vertė
(didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su
vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)),

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, atitinkami įpročiai (pvz., rūkymas, alkoholio
vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos
draudimas (A&H Combined), bendradarbiavimo partneriams
pritaikytas draudimas (Affinity), gyvybės ir kelionės draudimas (Life
and Travel), turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
(P&C Entertainment), didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas (direktorių ir kitų atsakingų
darbuotojų (išimtiniais atvejais), didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba kredito kortelės duomenys, reikalingi sąskaitoms išrašyti

Rinkodara

•

vardas, pavardė,

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys,

•

leidimai ar skundai dėl rinkodaros medžiagos,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros duomenis,
IP adresą ir naršyklės informaciją)

Pareiškėjas
Draudimo
duomenys

sutarties •

•
(išskyrus trečiųjų šalių
•
pareiškėjus)
•

draudimo sutarties numeris,
santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu,
išsami informacija apie draudimo sutarties turinį, įskaitant draudimo
sumą, išimtis ir t. t.,
ankstesni reikalavimai,

apie •

įvykio, dėl kurio teikiamas reikalavimas, aprašymas, transporto
priemonės valstybinis numeris, informacija apie telefoną ir
tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio identifikavimo (IMEI) numeris
(mobiliojo telefono),

•

transporto priemonės valstybinis numeris (pvz., transporto priemonių
draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos protokolai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas,

•

ankstesni nepagrįsti reikalavimai,

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Informacija
reikalavimą

Verslo partneriai ir lankytojai
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Kontaktiniai
duomenys

•

vardas, pavardė,

•

darbo adresas,

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas,

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai,

•

pareigos

•

vardas, pavardė,

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys,

•

leidimai ar skundai dėl rinkodaros medžiagos,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros duomenis,
IP adresą ir naršyklės informaciją).

•

vardas, pavardė,

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

telefono numeris,

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai,

•

pageidaujamas meniu (renginiams),

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Rinkodara

Lankytojai

Atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn.
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13 dalis: Airija - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

•

vardas, pavardė,

•

adresas,

•

telefono numeris,

•

el. pašto adresas

sutarties •

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju,

•

išsami informacija apie draudimo sutarties turinį, įskaitant draudimo
sumą, išimtis ir t. t., ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys
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Informacijos pobūdis
Informacija
asmeninę riziką

Informacija, kurią paprastai renkame

apie •

lytis,

•

gimimo data,

•

ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)),

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų),

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju),

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė sauga
ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su
vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)),

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
ir sveikatos draudimas (A&H Combined), bendradarbiavimo
partneriams pritaikytas draudimas (Affinity), gyvybės ir kelionės
draudimas (Life and Travel), turto draudimas ir draudimas nuo
nelaimingų atsitikimų (P&C Entertainment), didelės vertės turto
turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High
Net Worth))

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas
(direktorių ir kitų atsakingų darbuotojų (išimtiniais atvejais), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba kredito kortelės duomenys, naudojami atsiskaitymui

Rinkodara

•

vardas, pavardė,

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys,

•

informacija apie sutikimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros duomenis,
IP adresą ir naršyklės informaciją)
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Pareiškėjas
Draudimo
duomenys

sutarties •

•
(išskyrus trečiųjų šalių
•
pareiškėjus)
•

draudimo sutarties numeris,
santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu,
išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,
ankstesni reikalavimai

apie •

įvykio, dėl kurio teikiamas reikalavimas, aprašymas, informacija apie
įrenginį ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio identifikavimo (IMEI)
numeris (mobiliojo telefono),

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas,

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai,

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Informacija
reikalavimą

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

•

vardas, pavardė,

•

darbo adresas,

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas,

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai,

•

pareigos
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Rinkodara

•

vardas, pavardė,

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys,

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros duomenis,
IP adresą ir naršyklės informaciją).

•

vardas, pavardė,

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

telefono numeriai,

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai,

•

mitybos prioritetai (renginiams),

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Lankytojai

Atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn.
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14 dalis: Italija - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

sutarties

•

vardas,

•

pavardė,

•

adresas,

•

telefono numeris,

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

lytis,

•

gimimo data,

•

ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės registracijos numeris (transporto priemonių
draudimas (Motor)),

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų),

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju),

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė (draudimas nuo gaisro (Fire), didelės vertės turto
turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High
Net Worth)),

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų
ir
sveikatos
draudimas
(A&H
Combined),
bendradarbiavimo partneriams pritaikytas draudimas (Affinity),
gyvybės ir kelionės draudimas (Life and Travel), didelės vertės turto
turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High
Net Worth))

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas
(direktorių ir kitų atsakingų darbuotojų (išimtiniais atvejais), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodaros
informacija

•

vardas, pavardė

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys,

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

Informacija
asmeninę riziką

apie
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Pareiškėjas
•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai,

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Draudimo
sutarties
duomenys
(išskyrus trečiųjų šalių
pareiškėjus)

Informacija
reikalavimą

apie

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

Rinkodara

•

vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas,

•

darbo adresas,

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas,

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai,

•

pareigos

•

vardas, pavardė

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys,

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)
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Informacijos pobūdis
Biuro lankytojai

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

telefono numeris,

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai,

•

mitybos prioritetai (renginiams),

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn.
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15 dalis: Latvija - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktinė
informacija

Draudimo sutartis

•

vardas,

•

pavardė,

•

telefono numeris,

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju,

•

draudimo sutarties duomenys,

•

įskaitant draudimo sumą, išimtis ir t. t.

•

ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

lytis,

•

gimimo data,

•

ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimo, didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimo su vienkartine įmoka (SPL) atveju)

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., valdybos
nario ir atsakingo darbuotojo),

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju),

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL)),

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų ir sveikatos draudimas, bendradarbiavimo partneriams
pritaikytas draudimas, gyvybės ir kelionės draudimas, turto
draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (property and
casualty insurance), didelės vertės turto turinčių asmenų draudimas
su vienkartine įmoka (SPL)),

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas (valdybos narių ir kitų atsakingų
darbuotojų (išimtiniais atvejais), didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL)

apie

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudėjas) arba kredito kortelės
duomenys, naudojami sąskaitoms išrašyti

Finansinė informacija

•

vardas, pavardė, el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašas,

Informacija

Informacija
asmeninę riziką

Potencialūs ir esami apdraustieji
Pareiškėjas

•

draudimo sutarties numeris

(išskyrus trečiųjų šalių
pareiškėjus)

•

santykis su draudėju / apdraustuoju,

•

draudimo sutarties duomenys, įskaitant draudimo sumą, išimtis ir t. t.

•

ankstesni reikalavimai
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

įvykio, dėl kurio teikiamas reikalavimas, aprašymas, informacija apie
įrenginį ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio identifikavimo
(IMEI) numeris

•

(mobiliojo telefono), transporto priemonės registracijos numeris
(pvz., transporto priemonių draudimas (Motor), didelės vertės turto
turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High
Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas,

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai,

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Informacija
reikalavimus

apie

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktinė
informacija

Rinkodara

•

vardas,

•

darbo adresas,

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas,

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai,

•

pareigos

•

vardas, pavardė

•

pareigos,

•

el. pašto adresas, interesai / rinkodaros sąrašas,

•

užfiksuoti leidimai arba prieštaravimai dėl rinkodaros pranešimų,
interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)
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Informacijos pobūdis
Biuro lankytojas

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

telefono numeris,

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai,

•

maisto pasirinkimas (renginiams),

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn.
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16 dalis: Lietuva - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

sutarties

•

vardas,

•

pavardė,

•

adresas,

•

telefono numeris,

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

lytis,

•

gimimo data,

•

ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)),

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų),

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju),

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)),

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų
ir
sveikatos
draudimas
(A&H
Combined),
bendradarbiavimo partneriams pritaikytas draudimas (Affinity),
gyvybės ir kelionės draudimas (Life and Travel), turto draudimas ir
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (P&C Entertainment), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth)),

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas

•

(direktorių ir kitų atsakingų darbuotojų (išimtiniais atvejais), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodara

•

draudimo sutarties numeris, santykis su draudėju / apdraustuoju
asmeniu, išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant
draudimo sumą, išimtis ir t. t., ankstesni reikalavimai

•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai

Informacija
asmeninę riziką

apie

Pareiškėjas
Draudimo
duomenys

sutarties

(išskyrus trečiųjų šalių
pareiškėjus)
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
informacija apie įrenginį ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio
identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono), transporto
priemonės registracijos numeris (pvz., transporto priemonių
draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas,

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai,

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Informacija
reikalavimą

apie

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

Rinkodara

•

vardas,

•

pavardė,

•

darbo adresas,

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas,

•

darbo tikslais naudojamas telefono numeris,

•

pareigos

•

vardas,

•

pavardė,

•

pareigos, el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys

•

įrašai apie sutikimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros, interneto
svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros duomenis, IP
adresą ir naršyklės informaciją)
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Informacijos pobūdis
Biuro lankytojas

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas,

•

pavardė,

•

pareigos, el. pašto adresas,

•

telefono numeris,

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai, mitybos prioritetai (renginiams),

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn.
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17 dalis: Nyderlandai - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija apie jus, kurią paprastai renkame / galime tvarkyti

Potencialūs ir esami apdraustieji
•

vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris, santykis su draudėju, išsami
informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t., ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys

•

lytis, gimimo data, ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., motociklų,
specialus didelės vertės turto turinčių asmenų ir jų turto
draudimas (SPL (Speciality Personal Lines) Very Wealthy))

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (pvz., direktoriaus),

•

viešai prieinama informacija (pvz., apie mirtį, negalią ir žalą
reputacijai).

•

turto sąrašas, nuosavybės struktūra, fizinė būklė, saugumas,
priešgaisrinė sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų
ir jų turto draudimas (SPL Very Wealthy)),

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos
istorija ir medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai
(pvz., rūkymas, alkoholio vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų ir sveikatos draudimas (A&H Combined),
bendradarbiavimo partneriams pritaikytas draudimas (Affinity),
gyvybės ir kelionės draudimas (Life and Travel), turto draudimas
ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (P&C Entertainment),
didelės vertės turto turinčių asmenų ir jų turto draudimas (SPL
Very Wealthy))

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas (vairuotojų (išimtiniais atvejais),
didelės vertės turto turinčių asmenų ir jų turto draudimas (SPL
Very Wealthy))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodara

•

vardas, pavardė, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros sąrašo
užduotys, įrašai apie sutikimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,
interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

Kontaktiniai
duomenys
Draudimo
duomenys

sutarties

Informacija
asmeninę riziką

apie
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Informacijos pobūdis

Informacija apie jus, kurią paprastai renkame / galime tvarkyti

Pareiškėjas
Draudimo
duomenys
trečiųjų
pareiškėjus)

sutarties
(išskyrus
šalių

•

draudimo sutarties numeris, santykis su draudėju / apdraustuoju,
išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo
sumą, išimtis ir t. t., ankstesni reikalavimai

Informacija
reikalavimą

apie

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
įrenginio informacija ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio
identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono), transporto
priemonės registracijos numeris (pvz., motociklų, specialus
didelės vertės turto turinčių asmenų ir jų turto draudimas (SPL
Very Wealthy))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininės išvados

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas, ankstesni nesąžiningi reikalavimai, išsami informacija
apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

•

vardas, pavardė, darbo adresas, darbo tikslais naudojamas el.
pašto adresas, darbo tikslais naudojamas (-i) telefono numeris (iai), pareigos

Rinkodara

•

vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros
sąrašo užduotys, įrašai apie sutikimus ar prieštaravimus dėl
rinkodaros, interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
paskyros duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

Biuro lankytojai

•

vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris,
apsaugos kamerų įrašai, mitybos prioritetai (renginiams)

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn.
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18 dalis: Norvegija - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

sutarties

•

vardas, pavardė

•

adresas

•

telefono numeris

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris

•

santykis su draudėju

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai

•

telematikos duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

lytis

•

gimimo data

•

ankstesni reikalavimai

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų)

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju)

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų
ir
sveikatos
draudimas
(A&H
Combined),
bendradarbiavimo partneriams pritaikytas draudimas (Affinity),
gyvybės ir kelionės draudimas (Life and Travel), turto draudimas ir
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (P&C Entertainment), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth))

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas
(direktorių ir kitų atsakingų darbuotojų (išimtiniais atvejais), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodaros
informacija

•

vardas, pavardė, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros sąrašo
užduotys, informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,
interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

•

draudimo sutarties numeris

•

santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.

•

ankstesni reikalavimai

Informacija
asmeninę riziką

apie

Pareiškėjas
Draudimo
sutarties
duomenys
(išskyrus trečiųjų šalių
pareiškėjus)
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
informacija apie įrenginį ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio
identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono), transporto
priemonės registracijos numeris (pvz., transporto priemonių
draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

Duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Informacija
reikalavimą

apie

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

Rinkodara

•

vardas, pavardė

•

darbo adresas

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai

•

pareigos

•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)
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Informacijos pobūdis
Biuro lankytojai

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

telefono numeris

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai

•

mitybos prioritetai (renginiams)

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio mėn.

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1

61

19 dalis: Lenkija - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Potencialūs ir esami apdraustieji
Kontaktinė
informacija

Draudimo
duomenys

sutarties

•

vardas ir pavardė,

•

adresas,

•

telefono numeris,

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.

•

ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

lytis,

•

gimimo data,

•

ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas, didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (single premium life insurance - high
net worth)),

•

darbo patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., valdybos narių
ir direktorių),

•

vieša informacija (pvz., mirties, negalios ir žalos reputacijai atvejai),

•

informacija apie turtą, turto statyba, fizinė būklė, saugumas,
priešgaisrinė sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (single premium life
insurance - high net worth)),

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
taikytas gydymas, esminių žalingų įpročių aprašymas (pvz., rūkymas,
alkoholio vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir
sveikatos draudimas, bendradarbiavimo partneriams pritaikytas
draudimas (affinity insurance), gyvybės ir kelionės draudimas, turto
draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (P&C
Entertainment), didelės vertės turto turinčių asmenų draudimas su
vienkartine įmoka (single premium life insurance - high net worth)),

•

informacija apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas (direktorių ir valdybos narių
draudimas (išimtiniais atvejais), didelės vertės turto turinčių asmenų
draudimas su vienkartine įmoka (single premium life insurance - high
net worth))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodara

•

vardas ir pavardė,

•

el. pašto adresas,

•

interesai / adresatų sąrašas,

•

sutikimų ir prieštaravimų dėl rinkodaros sąrašas,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

Informacija
asmeninę riziką

apie
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Asmuo, pateikiantis reikalavimą
•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.

•

ankstesni reikalavimai,

•

informacija apie reikalavimą,

•

įvykis,

•

informacija apie mobilųjį telefoną ir tarptautinis mobiliojo ryšio
įrenginio identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono
draudimas),

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas, didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (single premium life insurance - high
net worth)),

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Kovos su finansiniu
sukčiavimu duomenys

•

adresas,

•

ankstesni nesąžiningi draudimo reikalavimai,

•

informacija apie reikalavimą,

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Draudimo
duomenys

sutarties

(išskyrus trečiųjų šalių
pareiškėjus)

Informacija
reikalavimą

apie

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktinė
informacija

•

vardas ir pavardė,

•

darbo adresas,

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai,

•

pareigos
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Informacijos pobūdis
Rinkodara

Biuro lankytojai

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas ir pavardė,

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

interesai / adresatų sąrašas,

•

sutikimų ir prieštaravimų dėl rinkodaros sąrašas,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

•

vardas ir pavardė,

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

telefono numeris,

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai, kuriuose užfiksuotas lankytojo
apsilankymas,

•

mitybos prioritetai (vakarėliams ir renginiams),

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai),

paskyros

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio
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20 dalis: Portugalija - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renka „Chubb“

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

sutarties

•

vardas, pavardė

•

adresas,

•

telefono numeris,

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renka „Chubb“
•

lytis,

•

gimimo data,

•

ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės valstybinis numeris (pvz., transporto priemonių
draudimo sutartys, sutartys dėl didelės vertės turto turinčių asmenų
draudimo su vienkartine įmoka (individual single-premium life
insurance policies of high net worth)),

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų draudimo sutartys),

•

viešai prieinama informacija (pvz., sutartys dėl draudimo mirties,
negalios ir žalos reputacijai atveju),

•

informacija apie turtą, turto statyba, turto būklė, saugumas,
priešgaisrinė sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (individual single-premium
life insurance policies of high net worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas) (sutartys dėl sveikatos draudimo ir
draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, bendradarbiavimo partneriams
pritaikyto draudimo (affinity insurance), gyvybės ir kelionės
draudimo, turto draudimo ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų,
didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su
vienkartine įmoka (individual single-premium life insurance policies
of high net worth))

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas (direktorių ir kitų atsakingų
darbuotojų draudimo sutartys (išimtiniais atvejais), didelės vertės
turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(individual single-premium life insurance policies of high net worth))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodaros
informacija

•

vardas, pavardė

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys,

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

Informacija
asmeninę riziką

apie
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renka „Chubb“

Pareiškėjai
•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,

•

informacija apie mobilųjį telefoną ir tarptautinis mobiliojo ryšio
įrenginio identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono
draudimo sutartys),

•

transporto priemonės valstybinis numeris (pvz., transporto priemonių
draudimo sutartys, sutartys dėl didelės vertės turto turinčių asmenų
draudimo su vienkartine įmoka (individual single-premium life
insurance policies of high net worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencija ir kova su
juo

•

adresas, ankstesni nesąžiningi reikalavimai,

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Draudimo
duomenys
trečiųjų
pareiškėjus)

Informacija
reikalavimą

sutarties
(išskyrus
šalių

apie

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

•

vardas, pavardė

•

darbo adresas,

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas,

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai,

•

pareigos
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Informacijos pobūdis
Rinkodara

Biuro lankytojai

Informacija, kurią paprastai renka „Chubb“
•

vardas, pavardė

•

pareigos,

•

el. pašto adresas, interesai / rinkodaros sąrašo užduotys,

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

•

vardas, pavardė

•

pareigos,

•

el. pašto adresas, telefono numeris,

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai,

•

mitybos prioritetai (renginiams), duomenys apie negalią (teikiami
savanoriškai)

paskyros

Atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn.
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21 dalis: Rumunija - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

sutarties

•

vardas, pavardė

•

adresas,

•

telefono numeris,

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

lytis,

•

gimimo data,

•

ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)),

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų),

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju),

•

turto sąrašas, statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė sauga ir
vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su
vienkartine įmoka (SPL High Net Worth)),

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų
ir
sveikatos
draudimas
(A&H
Combined),
bendradarbiavimo partneriams pritaikytas draudimas (Affinity),
gyvybės ir kelionės draudimas (Life and Travel), turto draudimas ir
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (P&C Entertainment), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth))

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas
(direktorių ir kitų atsakingų darbuotojų draudimas (išimtiniais
atvejais), didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su
vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodaros
informacija

•

vardas, pavardė

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys,

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

Informacija
asmeninę riziką

apie
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Pareiškėjas
•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
informacija apie telefoną ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio
identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono), transporto
priemonės registracijos numeris (pvz., transporto priemonių
draudimas, didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas
su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencija ir kova su
juo

•

adresas,

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai,

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Draudimo
duomenys
trečiųjų
pareiškėjus)

Informacija
reikalavimą

sutarties
(išskyrus
šalių

apie

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

•

vardas, pavardė

•

darbo adresas,

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas,

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai,

•

pareigos
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Informacijos pobūdis
Rinkodara

Biuro lankytojai

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys,

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros duomenis,
IP adresą ir naršyklės informaciją)

•

vardas, pavardė

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

telefono numeris,

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai,

•

mitybos prioritetai (renginiams),

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn.

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1

73

22 dalis: Slovakija - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

sutarties

•

vardas, pavardė

•

adresas

•

telefono numeris

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju, išsami informacija apie draudimo sutartį,
įskaitant draudimo sumą, išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

lytis,

•

gimimo data,

•

ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas, didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth insurance)),

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
atstovų atsakomybės draudimas),

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties ir negalios
atveju),

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth insurance)),

•

neskelbtini duomenys

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas)

•

(draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimas,
profesinės atsakomybės draudimas, gyvybės ir kelionės draudimas,
turto ir atsakomybės draudimas, didelės vertės turto turinčių asmenų
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth insurance))

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas (direktorių draudimas (išimtiniais
atvejais)),

•

didelės vertės turto turinčių asmenų draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth insurance)

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys draudimo įmokai sumokėti

Rinkodara

•

adresas,

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai,

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Informacija
asmeninę riziką

apie
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
•

vardas, pavardė

•

darbo adresas,

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas,

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai,

•

pareigos

•

vardas, pavardė

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašas,

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros, interneto
svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros duomenis, IP
adresą ir naršyklės informaciją)

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas, ankstesni nesąžiningi reikalavimai, išsami informacija apie
įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Draudimo
duomenys

sutarties

(išskyrus trečiųjų šalių
pareiškėjus)

Informacija
reikalavimą

apie

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

Rinkodara

•

vardas, pavardė

•

darbo adresas,

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas,

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai,

•

pareigos

•

vardas, pavardė

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

interesai / rinkodaros sąrašas,

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros, interneto
svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros duomenis, IP
adresą ir naršyklės informaciją)
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Informacijos pobūdis
Lankytojas

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė

•

pareigos,

•

el. pašto adresas, telefono numeris,

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai,

•

mitybos prioritetai (renginiams),

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn.
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23 dalis: Slovėnija - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
•

vardas, pavardė,

•

adresas,

•

telefono numeris,

•

el. pašto adresas.

•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai,

•

telematikos duomenys.

•

lytis, gimimo data, ankstesni reikalavimai,

•

transporto priemonės registracijos numeris,

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ar
kitų atsakingų darbuotojų),

•

viešai prieinama informacija (pvz., mirties ir negalios atveju),

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė,

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, asmens
ankstesnė medicininė ir fizinė būklė bei medicininės procedūros,
atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz., rūkymas ir alkoholio
vartojimas),

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neatliktos laisvės atėmimo bausmės (direktorių ir kitų
atsakingų darbuotojų (išimtiniais atvejais)).

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojamos kredito kortelės duomenys.

Rinkodara

•

vardas, pavardė,

•

el. pašto adresas,

•

rinkos interesai,

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros duomenis,
IP adresą ir naršyklės informaciją).

Kontaktinė
informacija

Draudimo
duomenys

sutarties

Informacija
asmeninę riziką

apie
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Pareiškėjai
•

draudimo sutarties numeris,

•

santykis su draudėju / apdraustuoju,

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai.

•

informacija apie faktinius reikalavimo pagrindus, informacija apie
įrenginį ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio identifikavimo
(IMEI) numeris (mobiliojo telefono), transporto priemonės
registracijos numeris,

•

medicininiai duomenys, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada,

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai.

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys.

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas,

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai,

•

išsami informacija apie faktus, kuriais grindžiamas reikalavimas,

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neatliktos laisvės
atėmimo bausmės.

Draudimo
duomenys
trečiųjų
pareiškėjus)

Informacija
reikalavimą

•

sutarties
(išskyrus
šalių

apie

Verslo partneriai ir lankytojai

Kontaktinė
informacija

Rinkodara

•

vardas, pavardė,

•

darbo adresas,

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas,

•

darbo tikslais naudojamas telefono numeris,

•

pareigos,

•

vardas, pavardė,

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

rinkos interesai,

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros duomenis,
IP adresą ir naršyklės informaciją).
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Informacijos pobūdis
Biuro lankytojas

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė,

•

pareigos,

•

el. pašto adresas,

•

telefono numeris,

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai,

•

mitybos prioritetai (renginiams),

•

informacija apie negalią (teikiama savanoriškai).

Atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn.
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24 dalis: Ispanija - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

sutarties

Informacija
asmeninę riziką

apie

•

vardas, pavardė

•

adresas

•

telefono numeris

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris

•

santykis su draudėju

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai

•

telematikos duomenys

•

lytis

•

gimimo data

•

ankstesni reikalavimai

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas (Motor)),

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų)

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju)

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų
ir
sveikatos
draudimas
(A&H
Combined),
bendradarbiavimo partneriams pritaikytas draudimas (Affinity),
gyvybės ir kelionės draudimas (Life and Travel), turto draudimas ir
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (P&C Entertainment), gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL )

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas
(direktorių ir kitų atsakingų darbuotojų (išimtiniais atvejais),
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL )
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodaros
informacija

•

vardas, pavardė, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros sąrašo
užduotys, informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,
interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

•

draudimo sutarties numeris

•

santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.

•

ankstesni reikalavimai

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
informacija apie įrenginį ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio
identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono), transporto
priemonės registracijos numeris (pvz., transporto priemonių
draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

Duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Pareiškėjas
Draudimo
sutarties
duomenys
(išskyrus trečiųjų šalių
pareiškėjus)

Informacija
reikalavimą

apie

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

•

vardas, pavardė

•

darbo adresas

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai

•

pareigos
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Informacijos pobūdis
Rinkodara

Biuro lankytojai

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

telefono numeris

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai

•

mitybos prioritetai (renginiams)

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)
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25 dalis: Švedija - lietuvių k.
Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame

Būsimi ir esami apdraustieji
Kontaktiniai
duomenys

Draudimo
duomenys

sutarties

•

vardas, pavardė

•

adresas

•

telefono numeris

•

el. pašto adresas

•

draudimo sutarties numeris

•

santykis su draudėju

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.,

•

ankstesni reikalavimai

•

telematikos duomenys
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

lytis

•

gimimo data

•

ankstesni reikalavimai

•

transporto priemonės registracijos numeris (pvz., transporto
priemonių draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų
gyvybės draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

profesinė patirtis arba gyvenimo aprašymas (CV) (pvz., direktorių ir
kitų atsakingų darbuotojų)

•

viešai prieinama informacija (pvz., draudimas mirties, negalios ir
žalos reputacijai atveju)

•

turto sąrašas, turto statyba, fizinė būklė, saugumas, priešgaisrinė
sauga ir vertė (didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., fizinė ir psichinė būklė, ligos istorija ir
medicininės procedūros, atitinkami asmeniniai įpročiai (pvz.,
rūkymas, alkoholio vartojimas) (draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų
ir
sveikatos
draudimas
(A&H
Combined),
bendradarbiavimo partneriams pritaikytas draudimas (Affinity),
gyvybės ir kelionės draudimas (Life and Travel), turto draudimas ir
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (P&C Entertainment), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth))

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, neišnykęs teistumas
(direktorių ir kitų atsakingų darbuotojų (išimtiniais atvejais), didelės
vertės turto turinčių asmenų gyvybės draudimas su vienkartine įmoka
(SPL High Net Worth))

Finansinė informacija

•

banko sąskaitos duomenys (jei esate draudimo įmokos mokėtojas)
arba atsiskaitymui naudojami kredito kortelės duomenys

Rinkodaros
informacija

•

vardas, pavardė, el. pašto adresas, interesai / rinkodaros sąrašo
užduotys, informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros,
interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto paskyros
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

•

draudimo sutarties numeris

•

santykis su draudėju / apdraustuoju asmeniu

•

išsami informacija apie draudimo sutartį, įskaitant draudimo sumą,
išimtis ir t. t.

•

ankstesni reikalavimai

Informacija
asmeninę riziką

apie

Pareiškėjas
Draudimo
sutarties
duomenys
(išskyrus trečiųjų šalių
pareiškėjus)
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Informacijos pobūdis

Informacija, kurią paprastai renkame
•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas,
informacija apie įrenginį ir tarptautinis mobiliojo ryšio įrenginio
identifikavimo (IMEI) numeris (mobiliojo telefono), transporto
priemonės registracijos numeris (pvz., transporto priemonių
draudimas (Motor), didelės vertės turto turinčių asmenų gyvybės
draudimas su vienkartine įmoka (SPL High Net Worth))

•

duomenys apie sveikatą, pvz., informacija apie sužalojimus,
medicininė išvada

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., kelių eismo taisyklių
pažeidimai, policijos pranešimai

Finansinė informacija

•

atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys

Sukčiavimo
prevencijos duomenys

•

adresas

•

ankstesni nesąžiningi reikalavimai

•

išsami informacija apie įvykį, dėl kurio teikiamas reikalavimas

•

duomenys apie nusikalstamas veikas, pvz., neišnykęs teistumas

Informacija
reikalavimą

apie

Verslo partneriai ir lankytojai
Kontaktiniai
duomenys

Rinkodara

•

vardas, pavardė

•

darbo adresas

•

darbo tikslais naudojamas el. pašto adresas

•

darbo tikslais naudojami telefono numeriai

•

pareigos

•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

interesai / rinkodaros sąrašo užduotys

•

informacija apie leidimus ar prieštaravimus dėl rinkodaros

•

interneto svetainės duomenys (įskaitant interneto
duomenis, IP adresą ir naršyklės informaciją)

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1

paskyros

86

Informacijos pobūdis
Biuro lankytojai

Informacija, kurią paprastai renkame
•

vardas, pavardė

•

pareigos

•

el. pašto adresas

•

telefono numeris

•

vaizdo stebėjimo kamerų įrašai

•

mitybos prioritetai (renginiams)

•

duomenys apie negalią (teikiami savanoriškai)

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio mėn.
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