Chubb Privacy
Anexa 1 Categorii de date cu caracter personal
Tipul de informaţii

Detalii despre informaţiile pe care le colectăm în mod obişnuit

Potenţiali Asiguraţi şi Persoane Asigurate
Date de contact

numele,

adresa,

numărul de telefon

adresa de e-mail
Informaţii despre

numărul poliţei,
poliţă

relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare,

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

solicitările de daune anterioare,

date telematice
Informaţii despre

sex,
riscurile personale

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 ex. contravenţiile rutiere, condamnările fără suspendare
(Director şi Responsabil (excepţional), SPL High Net Worth)
Informaţii 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)



Detalii despre
pe care
le colectăm
mod obişnuit
Detailsinformaţiile
of information
that we
typically în
capture

Tipul de informaţii
Reclamant
Informaţii despre
poliţă (excluzând
reclamanţii terţi)






numărul poliţei,
relaţia cu deţinătorul poliţei de asigurare/persoanei asigurate,
detalii privind poliţa, inclusiv suma asigurată, excepţiile 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
Cazier judiciar- de exemplu: contravenţii rutiere, rapoarte ale poliţiei

Informaţii 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 fără suspendare




Tipul de informaţii

The basis on which we
Who we may
Type of
Detalii despre informaţiile
pe care
le colectăm în mod
obişnuit
disclose
the
use the
information
information collected
information to

Parteneri de afaceri si vizitatori
Detalii de contact

nume,

adresa sediu,

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)
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)
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