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Partea 1: Regatul Unit- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor, SPL 

High Net Worth),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL High Net Worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (A&H 

Combined, Affinity, Life and Travel, P&C, Entertainment, SPL High 

Net Worth) 

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările înscrise (Director şi Responsabil 

(excepţional), SPL High Net Worth)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  

Informații de 

Marketing  
• nume, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de marketing, 

registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil), numărul de 

înregistrare al vehiculului (de exemplu Motor, SPL High Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnări penale- de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

•  e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Vizitatori la sediu • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat noiembrie 2019 
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Partea 2: Austria- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații colectate în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu Persoana Asigurată,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată,  

• excepţiile etc., solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: pentru 

asigurările auto, SPL high net worth, [single premium life insurance 

with high net worth]),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: pentru asigurare D&R);  

• informaţii publice (de exemplu: pentru deces, dizabilitate şi 

defăimare [asigurare pentru deces, dizabilitate și defăimare]);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL High Net Worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool)  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, cazier judiciar principal  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  
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Tipul de informații Detalii despre informații colectate în mod obișnuit 

Informații de 

Marketing  
• nume,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau  

• permisiunilor de marketing,  

• date despre pagina de internet  

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / Persoana Asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată,  

• excepțiile, etc, solicitările de daune anterioare 

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți)  

• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări,  

• detalii despre telefon şi numărul IMEI (în cazul asigurării de telefon 

mobil),  

• numărul de înregistrare al vehiculului (de exemplu pentru asigurarea 

auto, SPL High Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnările penale- de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Detalii referitoare la 

solicitările de daune 
• contul utilizat pentru plată 

Informații financiare • adresa, istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la istoricul condamnărilor penale - de exemplu, 

cazier judiciar principal  

Parteneri de afaceri, vizitatori și utilizatorii website-urilor Grupului  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

•  e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 
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Tipul de informații Detalii despre informații colectate în mod obișnuit 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  

Vizitatori  • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  
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Partea 3: Belgia- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii colectate în mod obișnuit/ care pot fi prelucrate despre dvs. 

Candidați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare, detalii 

privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc., solicitările 

de daune anterioare,  

• datele telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex, data naşterii, istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor, SPL 

(Speciality Personal Line) Very Wealthy),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, 

securitatea, protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL Very 

Wealthy),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (A&H 

Combined, Affinity, Life and Travel, P&C, Entertainment, 

Porperty & Casulaty Entertainment, SPL Wery Wealthy) 

• cazier judiciar - de exemplu, contravenţiile rutiere, condamnările 

rămase (Șofer (excepţional), SPL Very Wealthy)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi 

plătitorul primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru 

facturare  

Marketing  • nume, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de marketing, 

registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței, relația cu deținătorul poliței de asigurare / 

persoana asigurată, detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, 

excepțiile, etc, solicitările de daune anterioare 

• )  
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Tipul de informații Detalii colectate în mod obișnuit/ care pot fi prelucrate despre dvs. 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări,  

• detalii despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil), numărul de 

înregistrare al vehiculului (de exemplu, Motor, SPL Very 

Wealthydate despre starea de sănătate - de exemplu, detalii despre 

vătămare, raport medical  

• date referitoare la condamnările penale- de exemplu: contravenţii 

rutiere, înregistrări de la instanță  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa, istoricul solicitărilor de daune frauduloase, detalii despre 

incidentul care determină solicitarea de daune,  

• cazier judiciar - de exemplu, condamnări înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume, adresa de serviciu, e-mail de serviciu, numere de telefon de 

serviciu, funcţie 

Marketing • nume, funcţie, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de 

marketing, registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, 

date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa 

IP şi informaţii generate de browser)  

Vizitatori la sediu •  nume, funcţie, adresa de e-mail, numărul de telefon, imaginile 

CCTV, preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

•  datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Ultima actualizare noiembrie 2019 
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Partea 4: Bulgaria- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, relaţia cu partea la poliţa de asigurare, detalii 

privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excluderile etc., solicitările 

de daune anterioare, date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex, data naşterii, istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor, SPL 

High Net Worth),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL High Net Worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool)  

• (A&H Combined, Affinity, Life and Travel, P&C, Entertainment, 

SPL High Net Worth) 

• cazier judiciar - de exemplu, contravenţiile rutiere, condamnările 

înscrise  

• (Director şi Responsabil (excepţional), SPL High Net Worth)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  

Marketing  • nume, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de marketing, 

registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP şi 

informaţii generate de browser)  

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței, relația cu partea la polița de asigurare / persoana 

asigurată, detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, 

etc, solicitările de daune anterioare 
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (ale telefonului mobil),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnările penale- de exemplu: condamnări 

înscrise  

Informații financiare • datele contului bancar curent  

Date antifraudă • adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume, adresa de serviciu, e-mail de serviciu, numere de telefon de 

serviciu, funcţie 

Marketing • nume, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de marketing, 

registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP şi informaţii 

generate de browser)  

Vizitatori la sediu • nume, funcţie, adresa de e-mail, numărul de telefon, imaginile 

CCTV, preferinţele dietetice (pentru evenimente), datele privind 

handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat noiembrie 2020 
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Partea 5: Cehia- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Persoana asigurată 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu persoana asigurată,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale ale 

persoanei 

•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de asigurare,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: asigurare 

auto, asigurarea persoanelor high net worth),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: asigurare pentru 

răspunderea de management);  

• informaţii publice (de exemplu:asigurare de deces, asigurare de 

dizabilitate, asigurare de fraudă);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (asigurarea persoanelor 

high net worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile unei persoane 

(de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (combined health and 

accident insurance, affinity insurance, life and travel insurance, 

P&C entertainment insurance, insurance of persons with high net 

worth) 

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările încă existente (asigurare pentru răspunderea 

de management (cazuri excepționale), asigurarea persoanelor cu 

venituri mari  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 13 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Marketing  • nume,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, 

adresa IP şi informaţii generate de browser)  

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil), numărul de 

înregistrare al vehiculului (de exemplu Motor, SPL High Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnările penale- de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

• e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  

Vizitatori  • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat noiembrie 2019 
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Partea 6: Danemarca- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
• sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor, SPL 

High Net Worth),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL High Net Worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (A&H 

Combined, Affinity, Life and Travel, P&C, Entertainment, SPL High 

Net Worth) 

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările înscrise (Director şi Responsabil 

(excepţional), SPL High Net Worth)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Informații de 

Marketing  
• nume, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de marketing, 

registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil), numărul de 

înregistrare al vehiculului (de exemplu Motor, SPL High Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

•  e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  

Vizitatori la sediu • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat noiembrie 2019 
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Partea 7: Estonia- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor, SPL 

High Net Worth),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL High Net Worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (A&H 

Combined, Affinity, Life and Travel, P&C, Entertainment, SPL High 

Net Worth) 

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările înscrise (Director şi Responsabil 

(excepţional), SPL High Net Worth)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  

Informații de 

Marketing  
• nume, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de marketing, 

registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil), numărul de 

înregistrare al vehiculului (de exemplu Motor, SPL High Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnările penale- de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

• e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Vizitatori la sediu • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat noiembrie 2019 
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Partea 8: Finlanda- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor, SPL 

High Net Worth),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL High Net Worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (A&H 

Combined, Affinity, Life and Travel, P&C, Entertainment, SPL High 

Net Worth) 

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările înscrise (Director şi Responsabil 

(excepţional), SPL High Net Worth)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  

Informații de 

Marketing  
• nume, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de marketing, 

registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil), numărul de 

înregistrare al vehiculului (de exemplu Motor, SPL High Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnările penale  - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

•  e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Vizitatori la sediu • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat noiembrie 2019 
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Partea 9: Franța- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor, SPL 

High Net Worth),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL High Net Worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (A&H 

Combined, Affinity, Life and Travel, P&C, Entertainment, SPL High 

Net Worth) 

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările înscrise (Director şi Responsabil 

(excepţional), SPL High Net Worth)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  

Informații de 

Marketing  
• nume, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de marketing, 

registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil), numărul de 

înregistrare al vehiculului (de exemplu Motor, SPL High Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

•  e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Vizitatori la sediu • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat noiembrie 2019 
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Partea 10: Germania- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată,  

• excepţiile etc., solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: pentru 

asigurările auto, SPL High Net Worth [asigurările de viață cu o 

singură poliță pentru capital de investiții]),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: pentru asigurări D&R);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare 

(asigurare pentru deces, dizabilitate și defăimare));  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL High Net Worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

semnificative (de exemplu, fumatul, consumul de alcool)  

• date referitoare la condamnări penale și infracțiuni - de exemplu, 

contravenţiile rutiere, cazier judiciar  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 28 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Marketing  • nume,  

• adresă de e-mail,  

• interese/ alocări listă de marketing,  

• documentarea consimțământului pentru scopuri de marketing sau  

• obiecţii de marketing,  

• date despre pagina de internet  

Reclamanți 

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamantul terț) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / Persoana Asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată,  

• excepțiile, etc, solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitarea de daună  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări,  

• detalii şi numărul IMEI (asigurare de telefon mobil),  

• numărul de înregistrare al vehiculului (de exemplu asigurare auto, 

SPL High Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnări penale și infracțiuni - de exemplu: 

contravenţii rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa, istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnări penale și infracțiuni - de exemplu, 

cazier judiciar  

Parteneri de afaceri, vizitatori și website  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

• e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/alocări listă de marketing,  

• documentarea consimțământului pentru scopuri de marketing sau  

obiecţiile de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  

Vizitatori  • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat noiembrie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 30 

 

Partea 11: Grecia- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

contractul de 

asigurare 

• numărul contractului de asigurare, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detaliile contractului privind poliţa, inclusiv suma asigurată, 

excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex, data naşterii, istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: mașină, SPL 

High Net Worth),  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL High Net Worth),  

• date din categoria celor speciale 

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool)  

• (Combination of Accidents and health, Protected Members, Life and 

Travel, Property and Accidents) 

• (Director şi Angajat (excepţional), SPL High Net Worth)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru debitare 

Marketing  • nume, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de marketing, 

registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

pagina de internet, adresa IP şi informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Reclamant  

Informații despre 

contractul de 

asigurare (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul contractului de asigurare, relația cu partea / persoana 

asigurată, detalii despre contractul de asigurare, inclusiv suma 

asigurată, excepțiile, etc, solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (numărul de identificare al 

echipamentului mobil internațional), numărul de înregistrare al 

vehiculului (de exemplu mașină, SPL High Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa, istoricul solicitărilor de daune frauduloase, detalii despre 

incidentul care determină solicitarea de daune 

Parteneri de afaceri/asociați si vizitatori  

Detalii de contact • nume, adresa de serviciu, e-mail de serviciu, numere de telefon de 

serviciu, funcţie 

Marketing • nume, funcţie, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de 

marketing, registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date 

despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP şi 

informaţii generate de browser)  

Vizitatori la sediu • nume, funcţie, adresa de e-mail, numărul de telefon, imagini, 

preferinţele dietetice (pentru evenimente), datele privind handicapul 

(furnizate în mod voluntar)  

Actualizat decembrie 2019 
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Partea 12: Ungaria- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Natura informațiilor colectate în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind conținutul poliţei, inclusiv suma asigurată, excepţiile 

etc., solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor, SPL 

High Net Worth),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL High Net Worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (A&H 

Combined, Affinity, Life and Travel, P&C Entertainment, 

SPLHighNetWorth) 

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările care nu se prescriu (Director şi Responsabil 

(excepţional), SPL High Net Worth)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  
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Tipul de informații Natura informațiilor colectate în mod obișnuit 

Marketing  • nume,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau plângerilor referitoare la materiale de 

marketing,  

• date despre pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, 

adresa IP şi informaţii generate de browser)  

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, numărul 

de înregistrare al vehiculului, detalii despre telefon şi numărul IMEI 

(telefon mobil),  

• numărul de înregistrare al vehiculului (de exemplu Motor, SPL High 

Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnările penale- de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• dat referitoare la condamnările penale - de exemplu, condamnări 

care nu se prescriu  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

• e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 34 

Tipul de informații Natura informațiilor colectate în mod obișnuit 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau plângerilor referitoare la materiale de 

marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  

Vizitatori  • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat decembrie 2019 
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Partea 13: Irlanda- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Natura informațiilor colectate în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind conținutul poliţei, inclusiv suma asigurată, excepţiile 

etc., solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor, SPL 

High Net Worth),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL High Net Worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (A&H Combined, Affinity, Life and Travel, P&C 

Entertainment, SPL High Net Worth) 

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările înscrise (Director şi Responsabil 

(excepţional), SPL High Net Worth)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 36 

Tipul de informații Natura informațiilor colectate în mod obișnuit 

Marketing  • nume,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, 

adresa IP şi informaţii generate de browser)  

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil),  

• numărul de înregistrare al vehiculului (de exemplu Motor, SPL High 

Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date solicitate pentru 

prevenirea fraudei 
• adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

• e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 
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Tipul de informații Natura informațiilor colectate în mod obișnuit 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  

Vizitatori  • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat noiembrie 2019 
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Partea 14: Italia- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• prenumele 

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune, 

• numărul de înmatriculare al vehiculului (Motor),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (Incendiu, SPL High Net 

Worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (A&H 

Combined, Affinity, Life and Travel, SPL High Net Worth) 

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările înscrise (Director şi Responsabil 

(excepţional), SPL High Net Worth)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Informații de 

Marketing  
• nume,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, 

adresa IP şi informaţii generate de browser)  

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, numărul 

de înregistrare al vehiculului (de exemplu Motor, SPL High Net 

Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnările penale- de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume sau numele companiei,  

• adresa de serviciu,  

•  e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  

Vizitatori la sediu • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat decembrie 2019 
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Partea 15: Letonia- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• prenumele 

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările anterioare,  

• date telematice 

Informații  •  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor, SPL 

asigurare pentru persoanele cu venituri mari),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: membru al board-ului și 

oficial);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL) asigurare pentru 

persoanele cu venituri mari),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (Combined 

accident and health insurance, kinship, life and travel, property and 

casualty insurance, (SPL) insurance for high-income earners), 

• cazier judiciar - de exemplu, contravenţiile rutiere, condamnările 

înscrise (pentru membrii board-ului și oficiali (excepţional), (SPL) 

asigurare pentru persoanele cu venituri mari)  

Informații despre 

riscurile personale 
• datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  

Informații financiare  • nume, adresă de e-mail,  

• interese/listă de marketing 
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali asigurați și persoane asigurate 

Reclamant (excluzând 

reclamanții terți) 
• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI  

• (telefon mobil), numărul de înregistrare al vehiculului (de exemplu 

Motor, SPL High Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

• e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail, interese/listă de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP şi informaţii 

generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Vizitator la sediu • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat decembrie 2019 
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Partea 16: Lituania- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate Active 

Date de contact • numele,  

• prenumele 

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor, SPL 

High Net Worth),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL High Net Worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (A&H 

Combined, Affinity, Life and Travel, P&C Entertainment, SPL High 

Net Worth), 

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările înscrise  

• (Director şi Responsabil (excepţional), SPL High Net Worth)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  

Marketing  • numărul poliței, relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana 

asigurată, detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, 

etc, solicitările de daune anterioare 
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil), numărul de 

înregistrare al vehiculului (de exemplu Motor, SPL High Het Worth )  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnările penale- de exemplu: contravenţii 

rutiere, condamnări înscrise  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume,  

• prenume, 

• adresa de serviciu,  

• e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 

Marketing • nume,  

• funcţie, adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP şi informaţii 

generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Vizitator la sediu • nume,  

• prenume, 

• funcţie, adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV, preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat decembrie 2019 
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Partea 17: Olanda- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii colectate în mod obișnuit/ pe care le putem prelucra despre 

dvs. 

Candidați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare, detalii 

privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc., solicitările 

de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
• sex, data nașterii, istoricul solicitărilor de daune,   

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: motocicletă, 

SPL Very Wealthy), 

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director); 

•  informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, 

securitatea, protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL Very 

Wealthy)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (A&H 

Combined, Affinity, Life and Travel, Property & Casualty 

Entertainment, SPL Very Wealthy)  

• cazier judiciar - de exemplu, contravenţiile rutiere, condamnările 

înscrise (șofer (excepţional), SPL Very Wealthy)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi 

plătitorul primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru 

facturare  

Marketing  • nume, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de marketing, 

registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței, relația cu deținătorul poliței de asigurare / 

persoana asigurată, detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, 

excepțiile, etc, solicitările de daune anterioare 
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Tipul de informații Detalii colectate în mod obișnuit/ pe care le putem prelucra despre 

dvs. 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil), numărul de 

înregistrare al vehiculului (de exemplu motocicletă, SPL Very 

Wealthy)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre 

vătămare, raport medical  

• date referitoare la condamnările penale- de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa, istoricul solicitărilor de daune frauduloase, detalii despre 

incidentul care determină solicitarea de daune,  

• cazier judiciar - de exemplu, condamnări înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume, adresa de serviciu, e-mail de serviciu, numere de telefon de 

serviciu, funcţie 

Marketing • nume, funcţie, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de 

marketing, registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, 

date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa 

IP şi informaţii generate de browser)  

Vizitatori la sediu • nume, funcţie, adresa de e-mail, numărul de telefon, imaginile 

CCTV, preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Ultima actualizare noiembrie 2019 
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Partea 18: Norvegia- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor, SPL 

High Net Worth),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL High Net Worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (A&H 

Combined, Affinity, Life and travel, P&C Entertainment, SPL High 

Net Worth) 

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările înscrise (Director şi Responsabil 

(excepţional), SPL High Net Worth)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  

Informații de 

Marketing  
• nume, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de marketing, 

registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil), numărul de 

înregistrare al vehiculului (de exemplu Motor, SPL High Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnări penale- de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• cazier judiciar - de exemplu, condamnări înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

• e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Vizitatori la sediu • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat noiembrie 2019 
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Partea 19: Polonia- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informațiile standard pe care le colectăm  

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele și prenumele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: asigurare 

auto, single premium life insurance - high net worth),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: asigurare pentru membrii 

board-ului și directori);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (single premium life 

insurance - high net worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (A&H 

combined, affinity, life and travel insurance, P&C Entertainment, 

single premium life insurance - high net worth), 

• cazier judiciar - de exemplu, contravenţiile rutiere, condamnările 

înscrise (asigurările pentru directori și membrii board-ului, (în 

situații excepţionale), single premium life insurance - high net 

worth) 

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru plăți 
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Tipul de informații Detalii despre informațiile standard pe care le colectăm  

Marketing  • nume și prenume,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, 

adresa IP şi informaţii generate de browser)  

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări,  

• evenimentul, 

• detalii despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil),  

• numărul de înregistrare al vehiculului (de exemplu asigurare auto, 

single premium life insurance - high net worth))  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• cazier judiciar- de exemplu: contravenţii rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date pentru 

combaterea fraudei 

financiare 

• adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• cazier judiciar - de exemplu, condamnări înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume și prenume,  

• adresa de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 
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Tipul de informații Detalii despre informațiile standard pe care le colectăm  

Marketing • nume și prenume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  

Vizitatori la sediu • nume și prenume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat [] noiembrie 2019 
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Partea 20: Portugalia- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care Chubb le colectează în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: poliță de 

asigurare auto, poliță de asigurare de viață single premium – 

venituri mari),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: poliță de asigurare director 

şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: poliță de asigurare  deces, 

dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (poliță de asigurare de 

viață single premium – venituri mari),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (poliță de 

asigurare de sănătate și accidente personale, poliță de asigurare de 

afinitate, poliță de asigurare de viață și de călătorie, poliță de 

asigurare de bunuri și accidente în context de divertisment, poliță 

de asigurare de viață single premium- venituri mari) 

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările înscrise (polițe de asigurare directori şi 

responsabili (excepţional), polițe de asigurări de viață single 

premium – venituri mari)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care Chubb le colectează în mod obișnuit 

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  

Informații de 

Marketing  
• nume,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, 

adresa IP şi informaţii generate de browser)  

Reclamanți 

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări,  

• detalii despre telefon şi numărul IMEI (polițe de asigurare telefon 

mobil),  

• numărul de înregistrare al vehiculului (de exemplu, polițe de 

asigurare motor, polițe de asigurare de viață single premium – 

venituri mari)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Prevenirea și 

combaterea fraudei 
• adresa, istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care Chubb le colectează în mod obișnuit 

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

• e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  

Vizitatori la sediu • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail, numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente), datele privind handicapul 

(furnizate în mod voluntar)  

Actualizat noiembrie 2019 
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Partea 21: Romania- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
• sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor, SPL 

High Net Worth),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL High Net Worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (A&H 

Combined, Affinity, Life and Travel, P&C Entertainment, SPL High 

Net Worth) 

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările înscrise (Director şi Responsabil 

(excepţional), SPL High Net Worth)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Informații de 

Marketing  
• nume,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, 

adresa IP şi informaţii generate de browser)  

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată, 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil), numărul de 

înregistrare al vehiculului (de exemplu Motor, SPL High Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnările penale- de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Prevenirea și 

combaterea fraudei 
• adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

•  e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 60 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  

Vizitatori la sediu • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat decembrie 2019 
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Partea 22: Slovacia- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Viitori Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare, detalii privind poliţa, 

inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor, SPL 

High Net Worth),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: asigurare de răspundere 

director şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (asigurare SPL High Net 

Worth),  

• date din categoria celor speciale 

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool)  

• (accident & health combined insurance, professional liability 

insurance, life and travel insurance, property and liability insurance, 

SPL High Net Worth insurance) 

• date privind condamnările penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările înscrise (asigurare director (excepţional))  

• asigurare SPL High Net Worth  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar pentru plata primei poliței  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Marketing  • adresă,  

• solicitările de daune anterioare, 

• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări 

• date referitoare la condamnări – de exemplu, condamnări înscrise 

Viitori Asigurați și Persoane Asigurate 

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• nume, 

• adresa de serviciu, 

• adresa de e-mail de serviciu, 

• numere de telefon de serviciu, 

• funcție  

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• nume, 

• funcție, 

• adresa de e-mail, 

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP şi informaţii 

generate de browser) 

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa, istoricul solicitărilor de daune frauduloase, detalii despre 

incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

•  e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP şi informaţii 

generate de browser)  

Vizitator • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat decembrie 2019 
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Partea 23: Slovenia - [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre datele pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex, data naşterii, istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului,  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director sau oficial);  

• informaţii publice (de exemplu: deces și dizabilitate);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea,  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool)  

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările neexecutate (director şi oficial (excepţional)) 

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru plată 

Marketing  • nume,  

• adresă de e-mail,  

• interese de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP şi 

informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre datele pe care le colectăm în mod obișnuit 

Reclamanți 

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil), numărul de 

înregistrare al vehiculului,  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date pentru prevenția 

fraudei 
• adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• cazier judiciar - de exemplu, condamnări neexecutate  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

•  e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre datele pe care le colectăm în mod obișnuit 

Vizitator la sediu • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat decembrie 2019 
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Partea 24: Spania- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 
• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea,  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (A&H 

Combined, Affinity, Life and Travel, P&C, Entertainment, SPL) 

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările înscrise (Director şi Responsabil 

(excepţional), SPL)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  

Informații de 

Marketing  
• nume, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de marketing, 

registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil), numărul de 

înregistrare al vehiculului (de exemplu Motor, SPL High Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnări penale - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

•  e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Vizitatori la sediu • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat: [*****] 
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Partea 25: Suedia- [JURISDICȚIA RELEVANTĂ] 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Potențiali Asigurați și Persoane Asigurate 

Date de contact • numele,  

• adresa,  

• numărul de telefon  

• adresa de e-mail 

Informații despre 

poliță 

• numărul poliţei, 

• relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,  

• detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile etc.,  

• solicitările de daune anterioare,  

• date telematice 

Informații despre 

riscurile personale 
•  sex,  

• data naşterii,  

• istoricul solicitărilor de daune,  

• numărul de înmatriculare al vehiculului (de exemplu: Motor, SPL 

High Net Worth),  

• istoric profesional sau CV (de exemplu: director şi responsabil);  

• informaţii publice (de exemplu: deces, dizabilitate şi defăimare);  

• lista proprietăţilor, construcţii imobiliare, starea fizică, securitatea, 

protecţia împotriva incendiilor şi valoarea (SPL High Net Worth),  

• date despre starea de sănătate - de exemplu, condiţiile fizice şi 

psihice, istoricul medical şi procedurile, obiceiurile personale 

relevante (de exemplu, fumatul, consumul de alcool) (A&H 

Combined, Affinity, Life and Travel, P&C, Entertainment, SPL High 

Net Worth) 

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, contravenţiile 

rutiere, condamnările înscrise (Director şi Responsabil 

(excepţional), SPL High Net Worth)  

Informații financiare • datele referitoare la contul bancar (în cazul în care sunteţi plătitorul 

primei poliţei) sau datele cărţii de credit utilizate pentru facturare  

Informații de 

Marketing  
• nume, adresă de e-mail, interese/listă de sarcini de marketing, 

registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing, date despre 

pagina de internet (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 71 

Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Reclamant  

Informații despre 

poliță (excluzând 

reclamanții terți) 

• numărul poliței 

• relația cu deținătorul poliței de asigurare / persoana asigurată 

• detalii despre poliță, inclusiv suma asigurată, excepțiile, etc, 

• solicitările de daune anterioare 

Detalii referitoare la 

solicitările de daune  
• detalii despre incidentul care a dat naştere unei solicitări, detalii 

despre telefon şi numărul IMEI (telefon mobil), numărul de 

înregistrare al vehiculului (de exemplu Motor, SPL High Net Worth)  

• date despre starea de sănătate - de exemplu: detalii despre vătămare, 

raport medical  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu: contravenţii 

rutiere, rapoarte ale poliţiei  

Informații financiare • datele contului bancar utilizat pentru plată  

Date antifraudă • adresa,  

• istoricul solicitărilor de daune frauduloase,  

• detalii despre incidentul care determină solicitarea de daune,  

• date referitoare la condamnările penale - de exemplu, condamnări 

înscrise  

Parteneri de afaceri si vizitatori  

Detalii de contact • nume,  

• adresa de serviciu,  

•  e-mail de serviciu,  

• numere de telefon de serviciu,  

• funcţie 

Marketing • nume,  

• funcţie,  

• adresă de e-mail,  

• interese/listă de sarcini de marketing,  

• registrul permisiunilor sau obiecţiilor de marketing,  

• date despre website (inclusiv detalii despre contul online, adresa IP 

şi informaţii generate de browser)  
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Tipul de informații Detalii despre informații pe care le colectăm în mod obișnuit 

Vizitatori la sediu • nume,  

• funcţie,  

• adresa de e-mail,  

• numărul de telefon,  

• imaginile CCTV,  

• preferinţele dietetice (pentru evenimente),  

• datele privind handicapul (furnizate în mod voluntar)  

Actualizat noiembrie 2019 

 


