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1 dalis: Austrija - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius) 

Paslaugų teikėjai  

Biografijos 

duomenų, poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Vietos teisės aktų 

nustatyti tikslai 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, rizikos 

įvertinimas ir 

draudimo sutarties 

sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo lygį, kainą 

ir rūšį, jei taikoma) 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai  

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Draudimo sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo paslaugų 

teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas • Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų ir 

mokėjimų gavimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys  

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

FCA, PRA, ICO) 

• Teisėsaugos 

institucijos   

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir  

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti reikalavimo 

aplinkybes) 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

• Teisėsaugos 

institucijos 

Reikalavimo 

įvykdymas 

Finansinė informacija • Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus) 

• Bankai 

• Advokatai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys  

• Finansinė 

informacija 

Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

FCA, PRA, ICO) 

• Teisėsaugos 

institucijos  

• Teismai  

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneriai ir Grupės interneto svetainių lankytojai / naudotojai 

Santykių valdymas Kontaktiniai duomenys • Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 

Kontaktiniai duomenys Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

Paslaugų teikėjai 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas; 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

Interneto svetainės 

lankytojai / naudotojai 

arba svečiai 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

Paslaugų teikėjai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 

Visa (jei tai susiję su 

sąrašu) 
• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo 

perleidimas pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo 

perleidimas pagal 

taikytiną teisę) 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu 

• Teisinė prievolė 

išimčių atvejais 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

FCA, PRA, ICO) 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 
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2 dalis: Belgija - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Potencialūs apdraustieji 

Failo sukūrimas 

mūsų sistemose 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius) 

• Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, duomenų 

apie nusikalstamas 

veikas, sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

sukčiavimui ir kitiems 

nusikaltimams) 

• Teisinė prievolė 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Draudimo paraiškų 

ir rizikos vertinimas 

bei draudimo 

sutarčių sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo lygį, kainą 

ir rūšį) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal vietos 

teisės aktus 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Draudimo sutarčių 

sudarymo / 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Informacija apie 

sveikatą  

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal vietos 

teisės aktus 

• Išorės vykdytojai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo paslaugų 

teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Aptarnavimo 

paslaugų teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų ir 

mokėjimų gavimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara  

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Įstatymuose ir 

kituose teisės 

aktuose numatytų 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, FSMA, 

DPA) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti 

• Draudikai pagal 

teismo sprendimą 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjų atžvilgiu 

turėti tikslią 

informaciją apie visus 

gautus reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Aptarnavimo 

paslaugų teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas  

• Teisėti interesai 

(nustatyti reikalavimo 

aplinkybes)  

• Sutikimas 

• Išimtys pagal vietos 

teisės aktus 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas  

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Teisininkai 

• Ekspertai 

Patikrinimai 

galimam 

sukčiavimui 

nustatyti  

• Informacija apie 

reikalavimus 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(patikrinimai, skirti 

nustatyti ir galiausiai 

užkirsti kelią galimam 

sukčiavimui) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal vietos 

teisės aktus 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

pagrindimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

• Teisėsaugos 

institucijos 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Reikalavimo 

įvykdymas  
• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus) 

• Bankai 

• Teisininkai 

Įstatymuose ir 

kituose teisės 

aktuose numatytų 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimus 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, FSMA, 

DPA) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių valdymas  • Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (jei 

taikoma išimtis dėl 

prievolės gauti 

sutikimą (2003 m. 

balandžio 4 d. RD)) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 11 

Veikla Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas; 

paslaugų teikimas 

interneto 

svetainės 

lankytojams  

• Biuro lankytojas 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 
• Visa (jei tai susiję 

su sąrašu) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslo veiklą) 

• Teisinė prievolė 

(Übertragungsverfah 

ren der Versicherung 

nach geltendem 

Recht) 

• Sutikimas  

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

• Visa  • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslo veiklą) 

• Teisinė prievolė 

(Übertragungsverfah 

ren der Versicherung 

nach geltendem 

Recht) 

• Sutikimas  

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 12 

Veikla Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys; 

• Informacija apie 

reikalavimą; 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu 

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį ar pareikšti 

reikalavimą 

įrodymus, padėti 

išspręsti skundus, 

pagerinti klientų 

aptarnavimą ar 

nustatyti sukčiavimo 

atvejus) 

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

 

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio mėn. 
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3 dalis: Bulgarija - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemą 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius) 

• Paslaugų teikėjai 

 

Biografijos 

duomenų, poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas  

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ar 

sukčiavimui) 

• Teisinės prievolės 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, rizikos 

įvertinimas ir 

draudimo sutarties 

sudarymas  

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas  

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo lygį, kainą 

ir rūšį, jei reikia) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal šalies 

įstatymus 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Draudimo sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas  

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą 

naujam laikotarpiui, 

ir, jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal šalies 

įstatymus 

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo paslaugų 

teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų ir 

mokėjimų gavimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

Sutarties vykdymas Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus, 

kurie gali juos sudominti) 

Sutikimas 

Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

Teisinės prievolės • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CPDP, 

FSC) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas  

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti reikalavimo 

aplinkybes) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal šalies 

įstatymus 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal šalies 

įstatymus 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas ir 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazė 

• Teisėsaugos 

institucijos 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Reikalavimo 

įvykdymas 

Finansinė informacija • Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

reikalavimus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

naudai) 

• Bankai 

• Advokatai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

Teisinės prievolės • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIC, 

CPDP, FSC) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių valdymas  Kontaktiniai duomenys Teisėti interesai (turėti 

tikslią santykių su 

klientais ir partneriais 

valdymo informaciją) 

Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 

Kontaktiniai duomenys Sutikimas  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys  

• Rinkodara 

Sutarties vykdymas Paslaugų teikėjai 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas; 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

Interneto svetainės ar 

biuro lankytojai 

Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jiems 

aktualius renginius, 

paslaugas ar produktus) 

Paslaugų teikėjai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Taikoma bendrai 

Klientų sąrašų 

perdavimas 

Bet kokia (kuri yra 

susijusi su dokumentais) 
• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytinus teisės 

aktus) 

Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

restruktūrizavimas 

Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytinus teisės 

aktus) 

Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Duomenys apie 

žalos atlyginimą 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu 

• Teisinė prievolė 

• Sutikimas (jei 

skambinama siekiant 

parduoti draudimo 

paslaugas / sudaryti 

sutartį su klientu 

nuotoliniu būdu) 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus) 

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

Atnaujinta: 2020 m. gruodžio mėn.   
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4 dalis: Čekija - lietuvių k.  

Veikla Kokius duomenis 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame duomenis 

Kam galime 

atskleisti duomenis 

Apdraustasis 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius, 

kuriems teikiame 

draudimo apsaugą) 

• Paslaugų teikėjai 

Bendrosios 

informacijos, 

poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Įstatyminė prievolė 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito reitingų 

agentūros 

• Kovos su 

korupcija 

duomenų bazės 

Draudimo sutarties 

sudarymo 

svarstymas, rizikos 

įvertinimas ir 

principų 

nustatymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo apsaugos 

lygį, kainą ir rūšį) 

• Sutikimas 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

(dėl duomenų apie 

nusikalstamas veikas) 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 19 

Veikla Kokius duomenis 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame duomenis 

Kam galime 

atskleisti duomenis 

Draudimo sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą 

sutarties pratęsimo 

laikotarpiui, ir, jei 

taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo paslaugų 

teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų ir 

mokėjimų gavimas  
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara  • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

principus 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Įstatyminė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Pareiškėjas 
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Veikla Kokius duomenis 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame duomenis 

Kam galime 

atskleisti duomenis 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(reikalavimo 

aplinkybių 

įvertinimas) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

vykdymas arba 

gynimas teisme 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatų 

kontoros 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(sukčiavimo atvejų 

stebėsena, vertinimas 

ir prevencija) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

(dėl duomenų apie 

nusikalstamas veikas) 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

vykdymas arba 

gynimas teisme 

• Saugumo 

institucijos 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

• Teisėsaugos 

institucijos 
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Veikla Kokius duomenis 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame duomenis 

Kam galime 

atskleisti duomenis 

Reikalavimo 

įvykdymas 
• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) 

(patvirtintų trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimų 

įvykdymas – 

duomenys apie 

sukčiavimą) 

• Bankai  

• Advokatų 

kontoros 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas  

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Korupcijos 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Įstatyminė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneris 

Santykių valdymas • Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties vykdymas • Paslaugų teikėjai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 
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Veikla Kokius duomenis 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame duomenis 

Kam galime 

atskleisti duomenis 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas 

• Biuro lankytojas • Teisėti interesai 

(verslo partneriams 

aktualių renginių 

organizavimas ir 

vedimas) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems subjektams 

Verslo apskaitos 

perdavimas 
• Visa (jei reikia 

apskaitai) 

• Teisėti interesai 

(tinkamas savo verslo 

struktūrizavimas) 

• Įstatyminė prievolė 

(draudimo portfelio 

perleidimas pagal 

galiojančius 

įstatymus)  

• Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjai 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Pardavimas arba 

reorganizavimas 
• Visa  • Teisėti interesai 

(tinkamas savo verslo 

struktūrizavimas) 

• Įstatyminė prievolė 

(draudimo portfelio 

perleidimas pagal 

galiojančius 

įstatymus) 

• Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjai 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

draudimo 

reikalavimą 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio telefonu 

metu 

• Įstatyminė prievolė 

• Teisėti interesai 

(darbuotojų 

mokymas, ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymų 

pateikimas, skundų 

sprendimas, klientų 

aptarnavimo 

gerinimas ar 

sukčiavimo atvejų 

nustatymas) 

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio mėn. 

  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 23 

5 dalis: Danija - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius) 

• Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, 

poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Teisinė prievolė 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos 

draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, 

rizikos įvertinimas 

ir draudimo 

sutarties 

sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo lygį, kainą 

ir rūšį, jei taikoma) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Draudimo 

sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo 

paslaugų teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų 

ir mokėjimų 

gavimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė 
• Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti reikalavimo 

aplinkybes) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

Sukčiavimo prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Išimtis 

• „Sukčiavimo 

prevencijos“ išimtis 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazė 

• Teisėsaugos 

institucijos 

Reikalavimo 

įvykdymas 
• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus)  

• Bankai 

• Advokatai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių 

valdymas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas, 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

• Interneto svetainės 

ar biuro lankytojas 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 
• Visa (jei tai susiję 

su sąrašu) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys; 

• Informacija apie 

reikalavimą; 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu  

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus)   

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

 

Atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn. 
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6 dalis: Estija - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę  

• riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius)  

• Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, 

poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys  

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutikimas  

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Vietos teisės aktuose 

numatyta išimtis 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos 

draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, 

rizikos įvertinimas 

ir draudimo 

sutarties 

sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo lygį, kainą 

ir rūšį, jei taikoma) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Draudimo 

sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo 

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo 

paslaugų teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų 

ir mokėjimų 

gavimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė 

 

• Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti reikalavimo 

aplinkybes) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Teisėtų reikalavimų 
pareiškimas, 
įgyvendinimas arba 
gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo „Sukčiavimo 

prevencijos“ išimtis 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazė 

• Teisėsaugos 

institucijos 

Reikalavimo 

įvykdymas 
• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus)  

• Bankai 

• Advokatai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių 

valdymas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas, 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

• Interneto svetainės 

ar biuro lankytojas 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 

Visa (jei tai susiję su 

sąrašu) 
• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

Sutikimas 

• Išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys; 

• Informacija apie 

reikalavimą; 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu  

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus)   

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

 

Atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn. 
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7 dalis: Suomija - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius) 

• Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, 

poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Teisinė prievolė 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos 

draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, 

rizikos įvertinimas 

ir draudimo 

sutarties 

sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo lygį, kainą 

ir rūšį, jei taikoma) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Draudimo 

sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo 

paslaugų teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų 

ir mokėjimų 

gavimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė 
• Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti reikalavimo 

aplinkybes) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

Sukčiavimo prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Išimtis 

• „Sukčiavimo 

prevencijos“ išimtis 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazė 

• Teisėsaugos 

institucijos 

Reikalavimo 

įvykdymas 
• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus)  

• Bankai 

• Advokatai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių 

valdymas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas, 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

• Interneto svetainės 

ar biuro lankytojas 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 
• Visa (jei tai susiję 

su sąrašu) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys; 

• Informacija apie 

reikalavimą; 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu  

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus)   

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

 

Atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn. 
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8 dalis: Prancūzija - lietuvių k.  

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius) 

• Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, 

poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sąlyginis sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Teisinė prievolė 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos 

draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, 

rizikos įvertinimas 

ir draudimo 

sutarties 

sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo lygį, kainą 

ir rūšį, jei taikoma) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Draudimo 

sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo 

paslaugų teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sąlyginis sutikimas 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų 

ir mokėjimų 

gavimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė 
• Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti reikalavimo 

aplinkybes) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazė 

• Teisėsaugos 

institucijos 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Reikalavimo 

įvykdymas 
• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus)  

• Bankai 

• Advokatai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių 

valdymas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas, 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

• Interneto svetainės 

ar biuro lankytojas 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 
• Visa (jei tai susiję 

su sąrašu) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

•  

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

• Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys; 

• Informacija apie 

reikalavimą; 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu  

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus)   

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

Atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn. 
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9 dalis: Vokietija - lietuvių k. 

Veikla 
Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Būsimasis apdraustasis, draudėjas ir esamas apdraustasis 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Informacija apie 

draudimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslius visų 

apdraustųjų 

dokumentus) 

Paslaugų teikėjas 

Biografijos 

duomenų, poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Informacija apie 

teistumą ir 

nusikalstamas 

veikas 

• Privalomas sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Teisinė prievolė 

• Paslaugų teikėjas 

• Kredito įstaigos 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, rizikos 

įvertinimas ir 

draudimo sutarties 

sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Informacija apie 

teistumą ir 

nusikalstamas 

veikas 

• Priemonės, kuriomis 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir, jei taikoma, 

tinkamą draudimo 

apsaugos lygį, kainą 

ir rūšį) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal šalies 

įstatymus 

• Išorės 

administratoriai 

(IA) 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla 
Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Draudimo sutarčių 

atnaujinimo proceso 

valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

draudimo sutartį 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Informacija apie 

teistumą ir 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal šalies 

įstatymus 

• Išorės 

administratoriai 

(IA) 

• Paslaugų teikėjas 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo paslaugų 

teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

draudimą 

Sutarties vykdymas • Pagalbos teikėjas 

• Paslaugų teikėjas 

Draudimo įmokų ir 

mokėjimų gavimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

Sutarties vykdymas Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimą ar 

paslaugas, kurios gali 

juos sudominti) 

• Sutikimas 

Paslaugų teikėjas 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

draudimą 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

Teisinė prievolė • Priežiūros 

institucijos (pvz., 

CNIL, ACPR) 

•  Baudžiamojo 

persekiojimo 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla 
Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Informacija apie 

draudimą 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiosios šalies 

pareiškėjas) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

(IA) 

• Pagalbos teikėjas 

• Paslaugų teikėjas 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Informacija apie 

teistumą ir 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(reikalavimo 

aplinkybių 

įvertinimas) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal šalies 

įstatymus 

• Teisėtų reikalavimų 

įrodymas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

(IA) 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Teisininkai 

• Žalų 

sureguliavimo 

specialistas 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal šalies 

įstatymus 

• Teisėtų reikalavimų 

įrodymas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

• Baudžiamojo 

persekiojimo 

institucijos 
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Veikla 
Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Žalos atlyginimas Finansinė informacija • Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiosios šalies 

pareiškėjas) (žalos 

atlyginimas 

patvirtintiems trečiųjų 

šalių pareiškėjams) 

• Bankai 

• Teisininkai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Informacija apie 

draudimą 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

Teisinė prievolė • Priežiūros 

institucijos (pvz., 

CNIL, ACPR) 

• Baudžiamojo 

persekiojimo 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneriai, svečiai ir mūsų interneto svetainės lankytojai 

Verslo santykių 

valdymas 

Kontaktiniai duomenys • Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

Paslaugų teikėjas 

Sutarčių 

administravimas 

Kontaktiniai duomenys Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

Paslaugų teikėjas 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 50 

Veikla 
Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Renginių 

organizavimas ir 

svečių priėmimas; 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

Interneto svetainės 

lankytojai arba svečiai 
• Teisėti interesai 

(verslo partneriams 

aktualių renginių 

organizavimas ar 

vedimas) 

• Sutikimas 

Paslaugų teikėjas 

Taikoma visiems 

Apskaitos 

dokumentų 

perdavimas 

Visa (jei taikoma 

apskaitos 

dokumentams) 

• Teisėti interesai 

(tinkamas savo verslo 

struktūrizavimas) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo prievolės 

perleidimas pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

restruktūrizavimas 

Visa • Teisėti interesai 

(tinkamas savo verslo 

struktūrizavimas) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo prievolės 

perleidimas pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

draudimą 

• Kita pokalbio metu 

pateikiama 

informacija 

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(apmokyti 

darbuotojus įrodyti, 

kad buvo ketinta 

sudaryti draudimo 

sutartį, išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus) 

• Paslaugų teikėjas 

• Priežiūros 

institucijos 

• Teismai 

• Baudžiamojo 

persekiojimo 

institucijos 

Atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn. 
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10 dalis: Graikija - lietuvių k. 

Veikla  Kokią informaciją 

renkame  

Teisinis informacijos 

rinkimo pagrindas  

Kam galime 

atskleisti 

informaciją  

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas  

• Kontaktiniai 

duomenys  

• Informacija apie 

asmeninę riziką  

• Draudimo sutarties 

duomenys  

• Sutarties vykdymas  

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius) 

Paslaugų teikėjai  

Biografijos 

duomenų, poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas  

• Kontaktiniai 

duomenys  

• Informacija apie 

asmeninę riziką  

• Sutikimas tam 

tikromis sąlygomis  

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Teisinė prievolė  

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės  

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės  

Pateiktų paraiškų 

svarstymas, rizikos 

įvertinimas  

ir sutarties 

sudarymas  

• Informacija apie 

asmeninę riziką  

• Duomenys apie 

sveikatą  

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo kainą ir 

rūšį, jei taikoma) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal vietos 

teisės aktus  

• Išorės 

administratoriai  

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla  Kokią informaciją 

renkame  

Teisinis informacijos 

rinkimo pagrindas  

Kam galime 

atskleisti 

informaciją  

Draudimo sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas  

• Kontaktiniai 

duomenys  

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą  

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal vietos 

teisės aktus 

• Išorės 

administratoriai  

• Paslaugų teikėjai  

 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo paslaugų 

teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys  

• Draudimo sutarties 

duomenys  

• Sutarties vykdymas  

• Sutikimas tam 

tikromis sąlygomis 

• Pagalbos teikėjai  

• Paslaugų teikėjai 

Komisinių 

mokesčių ir 

mokėjimų gavimas  

• Kontaktiniai 

duomenys  

• Finansinė 

informacija  

Sutarties vykdymas  Bankai  

Rinkodara  • Kontaktiniai 

duomenys  

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas  

Paslaugų teikėjai  

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas  

• Kontaktiniai 

duomenys  

• Draudimo sutarties 

duomenys  

• Informacija apie 

asmeninę riziką  

• Finansinė 

informacija  

Teisinė prievolė  • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

BoG, HDPA, 

CNIL, ACPR, 

FCA, PRA) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla  Kokią informaciją 

renkame  

Teisinis informacijos 

rinkimo pagrindas  

Kam galime 

atskleisti 

informaciją  

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys  

• Informacija apie 

reikalavimą  

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

Paslaugų teikėjai  

Reikalavimo 

įvertinimas  
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą  

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti reikalavimo 

aplinkybes) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal vietos 

teisės aktus  

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai  

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas  

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

•  

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

Sutikimas 

• Išimtys pagal vietos 

teisės aktus  

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas  

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės  

• Teisėsaugos 

institucijos 
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Veikla  Kokią informaciją 

renkame  

Teisinis informacijos 

rinkimo pagrindas  

Kam galime 

atskleisti 

informaciją  

Reikalavimo 

įvykdymas  

Finansinė informacija  • Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus) 

• Bankai 

• Advokatai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys  

• Informacija apie 

reikalavimą  

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys  

• Finansinė 

informacija  

Teisinė prievolė  • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

BoG, HDPA, 

CNIL, ACPR, 

FCA, PRA,) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių valdymas Kontaktiniai duomenys   • Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas  

Paslaugų teikėjai  

Sutartys su 

administratoriumi 

Kontaktiniai duomenys  Sutarties vykdymas  

Rinkodara   • Kontaktiniai 

duomenys  

• Rinkodara 

 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius, susijusias 

įmones apie jiems 

aktualius renginius, 

paslaugas ar 

produktus) 

• Sutikimas  

Paslaugų teikėjai  
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Veikla  Kokią informaciją 

renkame  

Teisinis informacijos 

rinkimo pagrindas  

Kam galime 

atskleisti 

informaciją  

Renginių 

organizavimas ir 

lankytojų 

priėmimas biuro 

patalpose, paslaugų 

teikimas interneto 

svetainės 

lankytojams  

Interneto svetainės ar 

biuro lankytojas  
• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams / 

susijusioms įmonėms 

aktualius renginius) 

• Sutikimas  

Paslaugų teikėjai  

Taikoma visiems 

Bendrovės 

apskaitos 

dokumentų 

perdavimas  

Visi duomenys (susiję 

su bendrovės apskaitos 

dokumentais)   

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo verslo 

perleidimas pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas  

• Teismai 

• Pirkėjas  

• Profesionalūs 

konsultantai  

„Chubb“ grupės 

įmonės pardavimas 

arba 

restruktūrizavimas  

Visi duomenys 

 

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo verslo 

perleidimas pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Pirkėjas  

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas   

Komercinio sandorio ar 

kitokio dalykinio 

bendravimo įrodymai 

(kontaktiniai 

duomenys, informacija 

apie reikalavimą, kita 

svarbi informacija, 

atskleista pokalbio 

telefonu metu)  

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(įrodymų apie 

ketinimą sudaryti 

draudimo sutartį ar 

draudimo sutarties 

sudarymą pateikimas, 

pagalba sprendžiant 

skundus, sukčiavimo 

atvejų nustatymas) 

• Sutikimas  

• Paslaugų teikėjai  

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

 

Atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn.  
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11 dalis: Vengrija - lietuvių k. 

Veikla 
Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam atskleidžiame 

jūsų asmens 

duomenis 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Pirmas įrašas mūsų 

sistemose 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią 

informaciją apie 

kiekvieną 

apdraustąjį) 

Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

teistumą 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Teisinė prievolė 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis (su 

teistumu susijusių 

asmens duomenų 

atveju) 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos draudimo 

sutarčiai sudaryti 

nagrinėjimas, 

rizikos įvertinimas 

ir draudimo 

sutarties sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

teistumą 

• Sutarčiai sudaryti 

būtini veiksmai 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo lygį, kainą 

ir rūšį) 

• Sutikimas 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis (su 

teistumu susijusių 

asmens duomenų 

atveju) 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla 
Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam atskleidžiame 

jūsų asmens 

duomenis 

Draudimo sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

teistumą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo sutartį, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Sutikimas 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis (su 

teistumu susijusių 

asmens duomenų 

atveju) 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo paslaugų 

teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

(dėl draudimo 

sutarties duomenų) 

• Aiškus sutikimas (dėl 

draudimo sutarties 

duomenų) 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Įmokų ir mokėjimų 

gavimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

Sutarties vykdymas Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

Paslaugų teikėjai 
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Veikla 
Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam atskleidžiame 

jūsų asmens 

duomenis 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

CNIL, ACPR) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Pareiškėjai 

Preliminarus 

reikalavimas 
• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiosios šalies 

pareiškėjas) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

nustatyti pareiškėjų 

tapatybę)  

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

teistumą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(išsiaiškinti žalos 

padarymo aplinkybes) 

• Sutikimas 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis (su 

teistumu susijusių 

asmens duomenų 

atveju) 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai  
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Veikla 
Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam atskleidžiame 

jūsų asmens 

duomenis 

Sukčiavimo atvejų 

stebėsena ir tyrimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

užkirsti kelią 

sukčiavimui) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis (su 

teistumu susijusių 

asmens duomenų 

atveju) 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazė  

• Teisėsaugos 

institucijos 

Žalos atlyginimas Finansinė informacija • Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiosios šalies 

pareiškėjas) (atlyginti 

žalą trečiųjų šalių 

pareiškėjams) 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

(dėl su teistumu 

susijusių asmens 

duomenų, pateikiant 

informaciją apie 

reikalavimą ir 

sukčiavimo 

prevencijos 

duomenis) 

• Bankai 

• Advokatai 
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Veikla 
Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam atskleidžiame 

jūsų asmens 

duomenis 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

Teisinė prievolė • Institucijos (pvz., 

CNIL, ACPR) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių valdymas Kontaktiniai duomenys Teisėti interesai (turėti 

tikslią santykių su 

klientais ir partneriais 

valdymo informaciją) 

Sutikimas 

Paslaugų teikėjai 

 

Sutarčių 

administravimas 

Kontaktiniai duomenys Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriams aktualius 

renginius, paslaugas ar 

produktus) 

Sutikimas 

Paslaugų teikėjai 

Renginių 

organizavimas, 

biuro lankytojų 

priėmimas, 

paslaugų teikimas 

interneto  

svetainės 

lankytojams 

Interneto svetainės ar 

biuro lankytojai 
• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 
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Veikla 
Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam atskleidžiame 

jūsų asmens 

duomenis 

Apskaitos duomenų 

perdavimas 

Visa (susijusi su 

apskaita) 
• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

veiklą) 

• Teisinė prievolė 

(perdavimo pagal 

FSMA VII skyrių 

atveju) 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

veiklą) 

• Teisinė prievolė 

(perdavimo pagal 

FSMA VII skyrių 

atveju) 

• Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Su reikalavimu 

susiję duomenys 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio telefonu 

metu 

• Teisinės prievolės 

• Teisėti interesai 

(mokyti kolegas, 

įrodyti ketinimą 

sudaryti draudimo 

sutartį, spręsti 

skundus, gerinti 

klientų aptarnavimą, 

tirti sukčiavimo 

atvejus) 

• Paslaugų teikėjai 

• Institucijos  

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

Atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn. 
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12 dalis: Airija - lietuvių k.  

Veikla 
Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam atskleidžiame 

jūsų asmens 

duomenis 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius) 

Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Teisinė prievolė 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

(dėl duomenų apie 

nusikalstamas veikas) 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, rizikos 

įvertinimas ir 

draudimo sutarties 

sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo apsaugos 

lygį, kainą ir rūšį, jei 

taikoma) 

• Sutikimas 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

(dėl duomenų apie 

nusikalstamas veikas) 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla 
Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam atskleidžiame 

jūsų asmens 

duomenis 

Draudimo sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Sutikimas 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

(dėl duomenų apie 

nusikalstamas veikas) 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo paslaugų 

teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

(dėl draudimo 

sutarties duomenų) 

• Aiškus sutikimas (dėl 

draudimo sutarties 

duomenų) 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų ir 

mokėjimų gavimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 
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Veikla 
Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam atskleidžiame 

jūsų asmens 

duomenis 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

CBI, DPC) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Pareiškėjai 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę)  

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti reikalavimo 

aplinkybes) 

• Sutikimas 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

(dėl duomenų apie 

nusikalstamas veikas) 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai  
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Veikla 
Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam atskleidžiame 

jūsų asmens 

duomenis 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

(dėl duomenų apie 

nusikalstamas veikas) 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazė  

• Teisėsaugos 

institucijos 

Reikalavimo 

įvykdymas 

Finansinė informacija • Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiosios šalies 

pareiškėjas) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus) 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

(dėl su teistumu 

susijusių asmens 

duomenų, pateikiant 

informaciją apie 

reikalavimą ar 

sukčiavimo 

prevencijos 

duomenis) 

• Bankai 

• Advokatai 
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Veikla 
Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam atskleidžiame 

jūsų asmens 

duomenis 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

CBI, DPC) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių valdymas • Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

 

Sutarčių 

administravimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas, 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

• Interneto svetainės 

ar biuro lankytojas 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 
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Veikla 
Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam atskleidžiame 

jūsų asmens 

duomenis 

Klientų sąrašų 

perdavimas 
• Visa (jei tai susiję 

su sąrašu) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

• Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu 

• Teisinės prievolės 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus) 

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

 

Atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn. 
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13 dalis: Italija - lietuvių k.  

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys  

• Sutarties vykdymas  

• Teisėti interesai  

• Paslaugų teikėjai  

Biografijos 

duomenų, poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas  

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Teisėti interesai 

• Teisinė prievolė  

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį  

• Teisės aktuose 

numatyta išimtis  

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės  

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės  

Paraiškos draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, rizikos 

įvertinimas ir 

draudimo sutarties 

sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutikimas 

• Teisės aktuose 

numatyta išimtis  

• Teisėti interesai 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį  

• Išorės 

administratoriai  

• Kiti draudikai / 

perdraudikai  

Draudimo sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas  

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas  

• Sutikimas 

• Teisės aktuose 

numatyta išimtis  

• Teisėti interesai  

• Išorės 

administratoriai  

• Paslaugų teikėjai  
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo paslaugų 

teikimas  

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys  

• Sutarties vykdymas  

• Sutikimas  

• Teisės aktuose 

numatyta išimtis  

• Pagalbos teikėjai  

• Paslaugų teikėjai  

Draudimo įmokų ir 

mokėjimų gavimas  
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas  

• Sutikimas 

• Bankai 

Rinkodara  • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara  

• Sutikimas 

• Teisėti interesai  

• Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

Finansinė informacija 

Teisinė prievolė 
• Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

IVASS, Autorità 

Garante della 

protezione dei 

Dati Personali, 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos  

• Teismai  

Kiti draudikai  

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas  

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą  

• Sutarties vykdymas  

• Teisėti interesai  

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai  

• Paslaugų teikėjai  
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Reikalavimo 

įvertinimas  
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą  

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas  

• Sutikimas 

• Teisės aktuose 

numatyta išimtis 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas  

• Teisėti interesai  

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai  

• Advokatai  

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai  

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas  

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisės aktuose 

numatyta išimtis 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Teisėti interesai 

• Sutikimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazė  

• Teisėsaugos 

institucijos  

Reikalavimo 

įvykdymas  
• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas  

• Teisėti interesai  

• Teisės aktuose 

numatyta išimtis 

• Bankai  

• Advokatai  

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė  • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

IVASS, Autorità 

Garante della 

protezione dei 

Dati Personali, 

ACPR, CNIL)  

• Teisėsaugos 

institucijos   

• Teismai  

• Kiti draudikai  

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių valdymas • Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai  
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Sutarčių 

administravimas 
• Kontaktiniai 

duomenys  

• Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

• Paslaugų teikėjai 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas, 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams  

• Lankytojai 
• Teisėti interesai 

• Sutikimas  

• Paslaugų teikėjai  

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 
• Visa (jei aktualu) 

• Teisėti interesai  

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę)  

• Sutikimas 

•  

• Teismai  

• Pirkėjas  

• Profesionalūs 

konsultantai  

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas  

• Visa 
• Teisėti interesai  

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę)  

• Sutikimas  

• Teismai 

• Pirkėjas  

• Profesionalūs 

konsultantai  

Telefoninių 

pokalbių įrašymas  
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu 

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus) 

• Paslaugų teikėjai  

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

 

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio mėn. 
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14 dalis: Latvija - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją  

Potencialūs ir esami apdraustieji 

Įrašo sukūrimas 

mūsų sistemoje 
• Kontaktinė 

informacija 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume teisingą 

informaciją apie visus 

apdraustuosius) 

• Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Informacija apie 

teistumą 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji atitiktų 

mūsų patvirtintą 

rizikos lygį, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys  

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenų bazės 

Paraiškos 

pasirašymo 

svarstymas, 

paraiškos 

vertinimas ir 

draudimo sutarties 

parengimas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Informacija apie 

teistumą 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir atitinkamą 

draudimo apsaugos 

lygį, kainą ir rūšį, jei 

taikoma) 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją  

Draudimo sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Informacija apie 

teistumą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą 

naujam laikotarpiui, 

ir, jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo paslaugų 

teikimas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Palaikymo 

paslaugų teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų ir 

mokėjimų gavimas 
• Kontaktinė 

informacija 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktinė 

informacija 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Teisės aktuose 

numatytų 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinės prievolės • Priežiūros 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kitos institucijos 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją  

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Paraiškos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Palaikymo 

paslaugų teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Paraiškų vertinimas • Informacija apie 

reikalavimą 

• Informacija apie 

sveikatą 

• Informacija apie 

teistumą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti reikalavimo 

aplinkybes) 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo 

• Teisėtų reikalavimų 

nustatymas, 

įgyvendinimas ir 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Teisininkai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

 

• Paraiškos 

duomenys 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

vykdymas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenų bazė 

• Teisėsaugos 

institucijos 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją  

Paraiškų 

patenkinimas 
• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) 

(sėkmingai įvykdyti 

trečiųjų šalių 

reikalavimus) 

• Bankai 

• Teisininkai 

Teisinių prievolių 

vykdymas 
• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Priežiūros 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių valdymas • Kontaktinė 

informacija 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 
• Kontaktinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktinė 

informacija 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją  

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas; 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

• Interneto svetainės 

ar biuro lankytojai 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 
• Visa (jei tai susiję 

su sąrašais) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjai 

• Profesionalūs 

konsultantai 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

• Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjai 

• Profesionalūs 

konsultantai  

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktinė 

informacija 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu 

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus) 

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio mėn. 
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15 dalis: Lietuva - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemą 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius) 

• Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

sukčiavimui ir kitiems 

nusikaltimams) 

• Teisinė prievolė 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, rizikos 

įvertinimas ir 

draudimo sutarties 

sudarymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo apsaugos 

lygį, kainą ir rūšį, jei 

taikoma) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“  

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Draudimo sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“  

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo 

• Išorės vykdytojai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo paslaugų 

teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų ir 

mokėjimų gavimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir  

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti reikalavimo 

aplinkybes) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• „Sukčiavimo 

prevencijos“ išimtis 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

• Teisėsaugos 

institucijos 

Reikalavimo 

įvykdymas 
• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus) 

• Bankai 

• Advokatai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių valdymas • Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

• Paslaugų teikėjai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

Sutarčių 

administravimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties vykdymas •  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas, 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

• Interneto svetainės 

ir biuro lankytojas 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 
• Visa (jei tai susiję 

su sąrašu) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

• Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu 

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus) 

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

 

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio mėn.  
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16 dalis: Nyderlandai - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Potencialūs apdraustieji 

Failo sukūrimas 

mūsų sistemose 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius) 

• Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, duomenų 

apie nusikalstamas 

veikas, sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

sukčiavimui ir kitiems 

nusikaltimams) 

• Teisinė prievolė 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Draudimo paraiškų 

ir rizikos vertinimas 

bei draudimo 

sutarčių sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo lygį, kainą 

ir rūšį) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal vietos 

teisės aktus 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Draudimo sutarčių 

sudarymo / 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Informacija apie 

sveikatą  

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal vietos 

teisės aktus 

• Išorės vykdytojai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo paslaugų 

teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Aptarnavimo 

paslaugų teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų ir 

mokėjimų gavimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara  

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Įstatymuose ir 

kituose teisės 

aktuose numatytų 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, FSMA, 

DPA) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti 

• Draudikai pagal 

teismo sprendimą 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjų atžvilgiu 

turėti tikslią 

informaciją apie visus 

gautus reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Aptarnavimo 

paslaugų teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas  

• Teisėti interesai 

(nustatyti reikalavimo 

aplinkybes)  

• Sutikimas 

• Išimtys pagal vietos 

teisės aktus 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas  

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Teisininkai 

• Ekspertai 

Patikrinimai 

galimam 

sukčiavimui 

nustatyti 

• Informacija apie 

reikalavimus 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(patikrinimai, skirti 

nustatyti ir galiausiai 

užkirsti kelią galimam 

sukčiavimui) 

• Sutikimas 

• Išimtys pagal vietos 

teisės aktus 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

pagrindimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

• Teisėsaugos 

institucijos 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Reikalavimo 

įvykdymas  
• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus) 

• Bankai 

• Teisininkai 

Įstatymuose ir 

kituose teisės 

aktuose numatytų 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimus 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, FSMA, 

DPA) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių valdymas  • Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (jei 

taikoma išimtis dėl 

prievolės gauti 

sutikimą (2003 m. 

balandžio 4 d. RD)) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas; 

paslaugų teikimas 

interneto 

svetainės 

lankytojams 

paslaugų teikėjams 

• Biuro lankytojas 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 
• Visa (jei tai susiję 

su sąrašu) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslo veiklą) 

• Teisinė prievolė 

(Übertragungsverfah 

ren der Versicherung 

nach geltendem 

Recht) 

• Sutikimas  

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

• Visa  • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslo veiklą) 

• Teisinė prievolė 

(Übertragungsverfah 

ren der Versicherung 

nach geltendem 

Recht) 

• Sutikimas  

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame  

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime pateikti 

informaciją 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys; 

• Informacija apie 

reikalavimą; 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu 

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį ar pareikšti 

reikalavimą 

įrodymus, padėti 

išspręsti skundus, 

pagerinti klientų 

aptarnavimą ar 

nustatyti sukčiavimo 

atvejus) 

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

 

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio mėn. 
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17 dalis: Norvegija - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius) 

• Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, 

poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Teisinė prievolė 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos 

draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, 

rizikos įvertinimas 

ir draudimo 

sutarties 

sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo lygį, kainą 

ir rūšį, jei taikoma) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Draudimo 

sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo 

paslaugų teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų 

ir mokėjimų 

gavimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė 
• Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti reikalavimo 

aplinkybes) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

Sukčiavimo prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Išimtis 

• „Sukčiavimo 

prevencijos“ išimtis 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazė 

• Teisėsaugos 

institucijos 

Reikalavimo 

įvykdymas 
• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus)  

• Bankai 

• Advokatai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių 

valdymas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas, 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

• Interneto svetainės 

ar biuro lankytojas 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 
• Visa (jei tai susiję 

su sąrašu) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys; 

• Informacija apie 

reikalavimą; 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu  

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus)   

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

 

Atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn. 

  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 95 

18 dalis: Lenkija - lietuvių k.  

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Potencialūs ir esami apdraustieji 

Įrašo sukūrimas 

mūsų sistemoje 
• Kontaktinė 

informacija 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo 

sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie 

kiekvieną 

apdraustąjį) 

Paslaugų teikėjai 

Duomenų, poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, bei 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

finansiniam 

sukčiavimui) 

• Teisinė prievolė 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito įstaigos 

• Kovos su 

finansiniu 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Draudimo 

pasiūlymo 

pateikimo 

svarstymas, rizikos 

įvertinimas ir 

pasiūlymo dėl 

draudimo sutarties 

sudarymo 

pateikimas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Veiksmai, atliekami 

prieš sudarant sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo apsaugos 

lygį, kainą ir rūšį) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Draudimo sutarčių 

pratęsimo proceso 

valdymas 

• Kontaktinė 

informacija  

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar 

pratęsti draudimo 

apsaugą, ir, jei taip, 

kokiomis sąlygomis) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo 

paslaugų teikimas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų ir 

mokėjimų gavimas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktinė 

informacija 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali būti jiems 

aktualūs), 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Draudimo 

sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimus) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Asmuo, pateikiantis reikalavimą 

Reikalavimų pagal 

draudimo sutartį 

gavimas 

• Draudimo 

sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus pateiktus 

reikalavimus ir 

pareiškėjus) 

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Informacija apie 

teistumą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvykio aplinkybių 

įvertinimas) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

vykdymas arba 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Likvidatorius 

• Teisininkai 

• Nuostolių 

vertintojai 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Kovos su 

finansiniu 

sukčiavimu 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

vykdymas arba 

gynimas 

• Stebėsenos 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

finansiniu 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

• Teisėsaugos 

institucijos 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 98 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Reikalavimo 

įvykdymas 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) 

(patvirtintų trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimų 

įvykdymas) 

• Bankai 

• Teisininkai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo 

sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Kovos su 

finansiniu 

sukčiavimu 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimus) 

Verslo partneris ir lankytojas 

Santykių valdymas • Kontaktinė 

informacija 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią 

santykių su klientais 

ir verslo partneriais 

valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktinė 

informacija  

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

verslui aktualius 

renginius, paslaugas 

ir produktus) 

Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas; 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

• Interneto svetainės 

ar biuro lankytojas 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas  

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 

Įmonės apskaitos 

dokumentų 

pateikimas 

• Visa (jei tai susiję 

su apskaitos 

dokumentais) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai valdyti 

savo veiklą) 

• Teisinė prievolė 

(sutarčių portfelio 

perleidimo schema 

pagal galiojančius 

įstatymus) 

• Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

restruktūrizavimas 

• Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai valdyti 

savo veiklą) 

• Teisinė prievolė 

(sutarčių portfelio 

perleidimo schema 

pagal galiojančius 

įstatymus) 

• Sutikimas 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Kita informacija, 

gaunama pokalbio 

metu 

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti nagrinėti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus) 

• Paslaugų teikėjai 

• Priežiūros 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

 

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio [ ]  
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19 dalis: Portugalija - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas  

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie 

visus 

apdraustuosius)  

•  Paslaugų 

teikėjai  

Biografijos 

duomenų, 

poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sąlyginis sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji 

neviršytų mums 

priimtino rizikos 

lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Teisinė prievolė  

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos 

draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, 

rizikos įvertinimas 

ir draudimo 

sutarties 

sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį  

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo apsaugos 

lygį, kainą ir rūšį, jei 

taikoma) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Draudimo 

sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar 

pratęsti draudimo 

apsaugą, ir, jei taip, 

kokiomis sąlygomis)  

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai  

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo 

paslaugų teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys  

• Sutarties vykdymas 

• Sąlyginis sutikimas 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų 

ir mokėjimų 

gavimas 

• Kontaktiniai 

duomenys  

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti)  

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

Portugalijos 

bankas, ASF, 

CNPD/CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Pareiškėjai 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti 

reikalavimo 

aplinkybes) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą  

• Duomenys, skirti 

sukčiavimo 

prevencijai ir 

kovai su juo 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazė 

• Teisėsaugos 

institucijos 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Reikalavimo 

įvykdymas 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus) 

• Bankai 

• Advokatai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys, skirti 

sukčiavimo 

prevencijai ir 

kovai su juo 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

Portugalijos 

bankas, ASF, 

CNPD/CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių 

valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią 

santykių su klientais 

ir partneriais 

valdymo 

informaciją)  

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties vykdymas • Paslaugų teikėjai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas 

• Biuro lankytojas • Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius)  

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 

• Visa (jei tai susiję 

su atitinkamais 

sąrašais) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą)  

• Teisinė prievolė 

(draudimo 

perleidimo schema 

pagal taikytiną teisę)  

• Sutikimas 

• Teismai  

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

• Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą)  

• Teisinė prievolė 

(draudimo 

perleidimo schema 

pagal taikytiną teisę)  

• Sutikimas  

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu 

• Sutikimas 

• Teisinė prievolė  

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus) 

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Valdžios 

institucijos 

Atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn. 
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20 dalis: Rumunija - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Būsimi ir esami 

apdraustieji 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką  

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie 

visus 

apdraustuosius)   

• Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, 

poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji 

neviršytų mums 

priimtino rizikos 

lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Teisinė prievolė 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos 

draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, 

rizikos įvertinimas 

ir draudimo 

sutarties 

sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo lygį, kainą 

ir rūšį, jei taikoma) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Draudimo 

sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką  

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar 

pratęsti draudimo 

apsaugą, ir, jei taip, 

kokiomis sąlygomis) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys   

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo 

paslaugų teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo 
įmokų ir 
mokėjimų 
gavimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara 

 

• Kontaktiniai 

duomenys 

Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką  

• Finansinė 

informacija  

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės  

• administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 

Informacija apie 

reikalavimą 

Duomenys apie sveikatą 

Duomenys apie 

nusikalstamas veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti 

• interesai (įvertinti 

reikalavimo 

aplinkybes) 

• Sutikimas  

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba  

• gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai  

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

Informacija apie 

reikalavimą 

Sukčiavimo prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

užkirsti kelią 

sukčiavimui) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas  

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazė 

• Teisėsaugos 

institucijos 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Reikalavimo 

įvykdymas 

Finansinė informacija • Sutarties 

• vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus)  

• Bankai  

• Advokatai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai  

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių 

valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią 

santykių su klientais 

ir partneriais 

valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties vykdymas • Paslaugų teikėjai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas, 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

• Interneto svetainės 

ar biuro lankytojas 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 

• Visa (jei tai susiję 

su sąrašais) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo 

perleidimo schema 

pagal taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo 

perleidimo schema 

pagal taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Kita informacija, 

• atskleidžiama 

pokalbio metu 

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus) 

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

 

Atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn. 
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21 dalis: Slovakija - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas  

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie 

visus 

apdraustuosius) 

• Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, 

poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji 

neviršytų mums 

priimtino rizikos 

lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Išimtis pagal vietos 

teisės aktus 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos 

draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, 

rizikos įvertinimas 

ir draudimo 

sutarties 

suderinimas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo lygį, kainą 

ir rūšį, jei taikoma) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai 

kreipėmės dėl jo  

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Draudimo 

sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar 

pratęsti draudimo 

apsaugą, ir, jei taip, 

kokiomis sąlygomis) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai 

kreipėmės dėl jo 

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo 

paslaugų teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų 

ir mokėjimų 

gavimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė 

 

• Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti 

reikalavimo 

aplinkybes) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai 

kreipėmės dėl jo 

• Teisėtų reikalavimų 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 113 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

užkirsti kelią 

sukčiavimui)  

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• „Sukčiavimo 

prevencijos“ išimtis 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai 

kreipėmės dėl jo 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

• Teisėsaugos 

institucijos 

Reikalavimo 

įvykdymas 

Finansinė informacija • Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus) 

• Bankai 

• Advokatai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

Teisinė prievolė 

 

• Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių 

užmezgimas ir 

valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti gerą santykių su 

klientais ir partneriais 

valdymo platformą) 

• Sutikimas 

• Paslaugų 

teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties 

vykdymas 

 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jiems 

aktualius renginius, 

paslaugas ar produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų 

teikėjai 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas, 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

• Interneto 

svetainės ar biuro 

lankytojas 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

• Paslaugų 

teikėjai 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 

• Visa (jei tai 

susiję su sąrašu) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai struktūrizuoti 

savo verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo portfelio 

perleidimas pagal 

galiojančius teisės aktus) 

• Sutikimas 

• Išimtis 

„draudimo tikslais“ 

• Teismai 

• Pirkėjai 

• Profesionalūs 

konsultantai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

• Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai struktūrizuoti 

savo verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo portfelio 

perleidimas pagal 

galiojančius teisės aktus) 

• Sutikimas 

• Išimtis 

„draudimo tikslais“ 

• Teismai 

• Pirkėjai 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija 

apie reikalavimą 

• Kita pokalbio 

metu pateikiama 

informacija 

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo sudaryti 

draudimo sutartį 

įrodymus, padėti išspręsti 

skundus, pagerinti klientų 

aptarnavimą ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus) 

 

• Paslaugų 

teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos  

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

 

Atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn. 
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22 dalis: Slovėnija - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime atskleisti 

informaciją 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Informacija 

apie asmeninę riziką 

• Draudimo 

sutarties duomenys 

• Sutarties 

vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad turėtume 

tikslią informaciją apie 

visus apdraustuosius) 

• Paslaugų 

teikėjai 

Biografijos 

duomenų, 

poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Informacija 

apie asmeninę riziką 

•  Duomenys 

apie nusikalstamas 

veikas 

• Sąlyginis 

sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino rizikos 

lygio, ir padėti užkirsti 

kelią nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Teisinė prievolė 

• Paslaugų 

teikėjai 

• Kredito 

informacijos teikimo 

įmonės 

• Sukčiavimo 

prevencijos duomenų 

bazės  

 

Sprendimo dėl 

draudimo 

pasiūlymo 

struktūros 

priėmimas, 

rizikos 

įvertinimas ir 

draudimo 

sutarties 

sudarymas 

• Informacija 

apie asmeninę riziką 

• Informacija 

apie sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą riziką ir 

tinkamą draudimo 

apsaugos lygį, kainą ir 

rūšį) 

• Sutikimas  

• Vietos teisės 

aktuose numatytos 

išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai 

/ perdraudikai 

 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 117 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime atskleisti 

informaciją 

Draudimo 

sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Draudimo 

sutarties duomenys 

• Informacija 

apie asmeninę riziką 

• Informacija 

apie sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas veikas 

• Sutarties 

vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą 

naujam laikotarpiui, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės 

aktuose numatytos 

išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų 

teikėjai 

 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo 

paslaugų teikimas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Draudimo 

sutarties duomenys 

• Sutarties 

vykdymas 

• Sąlyginis 

sutikimas 

• Pagalbos 

teikėjai 

• Paslaugų 

teikėjai 

Draudimo įmokų 

ir mokėjimų 

gavimas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties 

vykdymas 

•  

• Bankai 

Rinkodara • Kontaktinė 

informacija 

• Rinkodara  

• Teisėti interesai 

(teikti apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus ir 

paslaugas, kurie gali juos 

sudominti) 

 

• Paslaugų 

teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Draudimo 

sutarties duomenys 

• Informacija 

apie asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

CNIL, ACPR) 

• Baudžiamojo 

persekiojimo 

institucijos 

• Teismai  

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime atskleisti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo 

sutarties duomenys 

• Informacija 

apie reikalavimą 

• Sutarties 

vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti tikslią 

informaciją apie visus 

gautus reikalavimus ir  

pareiškėjų tapatybę). 

• Tretieji 

asmenys 

• Pagalbos 

teikėjai 

• Paslaugų 

teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 

• Informacija 

apie reikalavimą 

• Informacija 

apie sveikatą  

• Duomenys apie 

nusikalstamas veikas 

• Sutarties 

vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti reikalavimo 

aplinkybes) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės 

aktuose numatytos 

išimtys 

• Teisėtų 

reikalavimų pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija 

apie reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos duomenys 

• Sutarties 

vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

užkirsti kelią 

sukčiavimui) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės 

aktuose numatytos 

išimtys 

• Teisėtų 

reikalavimų pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais atvejais) 

• Sukčiavimo 

prevencijos duomenų 

bazės  

• Baudžiamojo 

persekiojimo 

institucijos 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime atskleisti 

informaciją 

Reikalavimų 

įvykdymas 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties 

vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų šalių 

pareiškėjų reikalavimus) 

• Bankai 

• Advokatai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo 

sutarties duomenys 

• Informacija 

apie reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

CNIL, ACPR) 

• Baudžiamojo 

persekiojimo 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneriai ir Grupės interneto svetainių lankytojai / naudotojai 

Santykių 

valdymas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Teisėti interesai 

(veiksmingos santykių su 

klientais ir verslo 

partneriais valdymo 

platformos sukūrimas ir 

išsaugojimas) 

• Sutikimas 

Paslaugų teikėjai 

 

Santykių 

valdymas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Sutarties 

vykdymas 

 

Rinkodara • Kontaktinė 

informacija 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas ir 

produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų 

teikėjai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime atskleisti 

informaciją 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas; 

paslaugų teikimas 

interneto 

svetainės 

lankytojams 

• Interneto 

svetainės ar biuro 

lankytojai 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

• Paslaugų 

teikėjai 

Taikoma visiems 

Apskaitos 

dokumentų 

perdavimas 

• Visa (jei tai 

susiję su apskaitos 

dokumentais) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai organizuoti 

savo verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal taikytiną 

teisę) 

• Sutikimas  

• Teismai 

• Pirkėjai 

• Profesionalūs 

konsultantai 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

• Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai organizuoti 

savo verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal taikytiną 

teisę) 

• Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjai 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 

• Kontaktinė 

informacija 

• Informacija 

apie reikalavimą 

• Kita 

informacija, pateikiama 

pokalbio metu 

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo sutartį 

įrodymus, padėti išspręsti 

skundus, pagerinti klientų 

aptarnavimą ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus) 

• Paslaugų 

teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Baudžiamojo 

persekiojimo 

institucijos 

 

Atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn. 
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23 dalis: Ispanija - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius) 

• Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, 

poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sąlyginis sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Teisinė prievolė 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

(dėl duomenų apie 

nusikalstamas veikas) 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos 

draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, 

rizikos įvertinimas 

ir draudimo 

sutarties 

sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo lygį, kainą 

ir rūšį, jei taikoma) 

• Sutikimas 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Draudimo 

sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Sutikimas 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo 

paslaugų teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

(dėl draudimo 

sutarties duomenų) 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų 

ir mokėjimų 

gavimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė 
• Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti reikalavimo 

aplinkybes) 

• Sutikimas 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Sutikimas 

• Vietos teisės aktuose 

numatytos išimtys 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazė 

• Teisėsaugos 

institucijos 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 124 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Reikalavimo 

įvykdymas 
• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus)  

• Bankai 

• Advokatai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių 

valdymas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties vykdymas • Paslaugų teikėjai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas, 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

• Interneto svetainės 

ar biuro lankytojas 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 
• Visa (jei tai susiję 

su sąrašu) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

• Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys; 

• Informacija apie 

reikalavimą; 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu  

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus)   

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

Atnaujinta 2021 m. rugpjūčio mėn. 
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24 dalis: Švedija - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius) 

• Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, 

poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Teisinė prievolė 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos 

draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, 

rizikos įvertinimas 

ir draudimo 

sutarties 

sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo lygį, kainą 

ir rūšį, jei taikoma) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Draudimo 

sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo 

paslaugų teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų 

ir mokėjimų 

gavimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė 
• Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti reikalavimo 

aplinkybes) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

Sukčiavimo prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Išimtis 

• „Sukčiavimo 

prevencijos“ išimtis 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazė 

• Teisėsaugos 

institucijos 

Reikalavimo 

įvykdymas 
• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus)  

• Bankai 

• Advokatai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

ACPR, CNIL) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių 

valdymas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas, 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

• Interneto svetainės 

ar biuro lankytojas 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 
• Visa (jei tai susiję 

su sąrašu) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys; 

• Informacija apie 

reikalavimą; 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu  

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus)   

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

 

Atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn. 
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25 dalis: Jungtinė Karalystė - lietuvių k. 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Būsimi ir esami apdraustieji 

Duomenų 

suvedimas į mūsų 

sistemas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

turėtume tikslią 

informaciją apie visus 

apdraustuosius) 

• Paslaugų teikėjai 

Biografijos 

duomenų, 

poveikio 

priemonių, 

sukčiavimo 

prevencijos ir 

kreditingumo 

patikrinimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutikimas 

• Teisėti interesai 

(užtikrinti, kad 

apdraustieji neviršytų 

mums priimtino 

rizikos lygio, ir padėti 

užkirsti kelią 

nusikaltimams ir 

sukčiavimui) 

• Teisinė prievolė 

• Aiškus sutikimas, 

kaip teisinė išimtis 

• Paslaugų teikėjai 

• Kredito 

informacijos 

teikimo įmonės 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazės 

Paraiškos 

draudimo 

sutarčiai sudaryti 

svarstymas, 

rizikos įvertinimas 

ir draudimo 

sutarties 

sudarymas 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Veiksmai, kuriais 

siekiama sudaryti 

sutartį 

• Teisėti interesai 

(nustatyti galimą 

riziką ir tinkamą 

draudimo lygį, kainą 

ir rūšį, jei taikoma) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo 

• Išorės 

administratoriai 

• Kiti draudikai / 

perdraudikai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Draudimo 

sutarčių 

atnaujinimo 

proceso valdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(nuspręsti, ar pratęsti 

draudimo apsaugą, ir, 

jei taip, kokiomis 

sąlygomis) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Išorės 

administratoriai 

• Paslaugų teikėjai 

Klientų 

aptarnavimo, 

pagalbos ir 

palaikymo 

paslaugų teikimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Sutikimas 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Draudimo įmokų 

ir mokėjimų 

gavimas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas • Bankai 

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai (teikti 

apdraustiesiems 

informaciją apie 

draudimo produktus 

ar paslaugas, kurie 

gali juos sudominti) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Kontaktiniai 

duomenys 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

asmeninę riziką 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė 
• Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

FCA, PRA, ICO) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Pareiškėjas 

Pranešimo apie 

reikalavimą 

gavimas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (turėti 

tikslią informaciją 

apie visus gautus 

reikalavimus ir 

pareiškėjų tapatybę) 

• Išorės 

administratoriai 

• Pagalbos teikėjai 

• Paslaugų teikėjai 

Reikalavimo 

įvertinimas 
• Informacija apie 

reikalavimą 

• Duomenys apie 

sveikatą 

• Duomenys apie 

nusikalstamas 

veikas 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(įvertinti reikalavimo 

aplinkybes) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Išorės 

administratoriai 

• Nuostolių 

vertintojai 

• Advokatai 

• Reikalavimų 

administravimo 

specialistai 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114955244.1 136 

Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Sukčiavimo atvejų 

stebėjimas ir 

nustatymas 

• Informacija apie 

reikalavimą 

Sukčiavimo prevencijos 

duomenys 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(stebėti, vertinti ir 

galiausiai užkirsti 

kelią sukčiavimui) 

• Jei nesikreipėme dėl 

Jūsų sutikimo – 

išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Jūsų sutikimas, jei 

konkrečiai kreipėmės 

dėl jo  

• Išimtis 

• „Sukčiavimo 

prevencijos“ išimtis 

• Teisėtų reikalavimų 

pareiškimas, 

įgyvendinimas arba 

gynimas 

• Stebėjimo 

paslaugų teikėjai 

(išimtiniais 

atvejais) 

• Kovos su 

sukčiavimu 

duomenų bazė 

• Teisėsaugos 

institucijos 

Reikalavimo 

įvykdymas 
• Finansinė 

informacija 

• Sutarties vykdymas 

• Teisėti interesai 

(trečiųjų šalių 

pareiškėjai) (įvykdyti 

patvirtintus trečiųjų 

šalių pareiškėjų 

reikalavimus)  

• Bankai 

• Advokatai 

Teisinių ir 

reguliacinio 

pobūdžio 

įsipareigojimų 

vykdymas 

• Draudimo sutarties 

duomenys 

• Informacija apie 

reikalavimą 

• Sukčiavimo 

prevencijos 

duomenys 

• Finansinė 

informacija 

• Teisinė prievolė • Reguliavimo 

institucijos (pvz., 

FCA, PRA, ICO) 

• Teisėsaugos 

institucijos 

• Teismai 

• Kiti draudikai 

(pagal teismo 

sprendimą) 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

Verslo partneriai ir lankytojai 

Santykių 

valdymas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Teisėti interesai 

(turėti tikslią santykių 

su klientais ir 

partneriais valdymo 

informaciją) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Sutarčių 

administravimas 
• Kontaktiniai 

duomenys 

• Sutarties vykdymas  

Rinkodara • Kontaktiniai 

duomenys 

• Rinkodara 

• Teisėti interesai 

(informuoti verslo 

partnerius apie jų 

sektoriui aktualius 

renginius, paslaugas 

ar produktus) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Renginių 

organizavimas ir 

biuro lankytojų 

priėmimas, 

paslaugų teikimas 

interneto svetainės 

lankytojams 

• Interneto svetainės 

ar biuro lankytojas 

• Teisėti interesai 

(organizuoti ir vesti 

verslo partneriams 

aktualius renginius) 

• Sutikimas 

• Paslaugų teikėjai 

Taikoma visiems 

Klientų sąrašų 

perdavimas 
• Visa (jei tai susiję 

su sąrašu) 

• Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Teismai 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 
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Veikla Kokią informaciją 

renkame 

Kokiu pagrindu 

naudojame informaciją 

Kam galime 

atskleisti 

informaciją 

„Chubb“ įmonės 

pardavimas arba 

reorganizavimas 

Visa • Teisėti interesai 

(tinkamai 

struktūrizuoti savo 

verslą) 

• Teisinė prievolė 

(draudimo perleidimo 

schema pagal 

taikytiną teisę) 

• Sutikimas 

• Išimtis „draudimo 

tikslais“ 

• Pirkėjas 

• Profesionalūs 

konsultantai 

Telefoninių 

pokalbių įrašymas 
• Kontaktiniai 

duomenys; 

• Informacija apie 

reikalavimą; 

• Kita informacija, 

atskleidžiama 

pokalbio metu  

• Teisinė prievolė 

• Teisėti interesai 

(mokyti darbuotojus, 

pateikti ketinimo 

sudaryti draudimo 

sutartį įrodymus, 

padėti išspręsti 

skundus, pagerinti 

klientų aptarnavimą 

ar nustatyti 

sukčiavimo atvejus)   

• Paslaugų teikėjai 

• Reguliavimo 

institucijos 

• Teismai 

• Teisėsaugos 

institucijos 

 

Atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn. 

 

 


