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Part 1:  Združeno kraljestvo - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • ime, 

• naslov, 

• telefonska številka, 

• e-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• številka zavarovalne police, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police, 

• podrobnosti o polici vključno z zavarovalno vsoto, izjeme itd., 

• predhodni zahtevki, 

• podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• spol, 

• datum rojstva, 

• zgodovina zahtevkov, 

• registrska številka vozila (npr. Motor, SPL Visoka Neto Vrednost), 

• poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. Direktor ali Uradnik), 

• javno dostopne informacije (npr. Smrt, Invalidnost, Osramočenje), 

• popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost), 

• zdravstveni podatki – npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) (Združeno zavarovanje za 

zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko zavarovanje in 

zavarovanje za potovanje, P&C Entertainment, SPL Visoka Neto 

Vrednost) 

• podatki o kaznivih dejanjih – npr. prometni prekrški, neodslužene 

zaporne kazni (Direktor in Uradnik (izjemoma), SPL Visoka Neto 

Vrednost)  

Finančne informacije • podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 

Trženje • ime, e-naslov, interesi / dodelitve seznamov trženja, zapisnik 

dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih straneh 

(vključno z informacijami o spletnem računu, naslovu IP in 

podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik)  
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• številka zavarovalne police 

• razmerje do imetnika zavarovalne police/zavarovanca, 

• podrobnosti o polici vključno z zavarovalno vsoto, izjeme itd., 

• predhodni  zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podatki o 

telefonu in številka IMEI (Mobilni Telefon), registrska številka 

vozila (npr. Motor, SPL Visoka Neto Vrednost)  

• Zdravstveni podatki – npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• Podatki o kaznivih dejanjih – npr. prometni prekrški, policijska 

poročila  

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• naslov 

• zgodovina goljufivih zahtevkov, 

• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek 

• Podatki o kaznivih dejanjih – npr. neodslužene zaporne kazni 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • ime, 

• službeni naslov, 

• službeni e-naslov, 

• službena telefonska številka, 

• službeni naziv  

Trženje • ime, 

• službeni naziv, 

• e-naslov, 

• interesi / dodelitve seznamov trženja, 

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, 

• podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Obiskovalci pisarne • ime, 

• službeni naziv, 

• e-naslov, 

• telefonska številka, 

• posnetki video nadzora, 

• prehranske navade (za dogodke), 

• podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Posodobljeno novembra 2019 
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Part 2:  Avstrija - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • ime, 

• naslov, 

• telefonska številka, 

• e-naslov 

Podatki o zavarovanju • številka zavarovanja, 

• razmerje do zavarovanca, 

• podrobnosti o zavarovanju, vključno z zavarovalno vsoto,  

• izjemni primeri itd., predhodni zahtevki, 

• podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• spol, 

• datum rojstva, 

• zgodovina zahtevkov, 

• registrska številka vozila (npr. za avtomobilsko zavarovanje, SPL 

visoka neto vrednost [življenjsko zavarovanje z enkratno premijo z 

visoko neto vrednostjo]), 

• poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. zavarovanje za direktorje in 

uradnike), 

• javno dostopne informacije (npr. za Smrt, Invalidnost in 

Osramočenje [zavarovanje za primer Smrti, Invalidnosti in 

Osramočenja]), 

• popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

Požarna Zaščita in Vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost), 

• Zdravstveni podatki – npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) 

• Podatki o kaznivih dejanjih – npr. prometni prekrški, neodpravljena 

kazenska preteklost 

Finančne informacije • podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Trženje • ime, 

• e-naslov, 

• interesi/dodelitve seznamov trženja, 

• dokumentacija o odobritvah ali 

• odobritve za trženje, 

• podatki o spletni strani 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovanju 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• številka zavarovanja, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police/Zavarovanca, 

• podrobnosti o zavarovanju vključno z zavarovalno vsoto, 

• izjemni primeri itd., predhodni zahtevki  

Podatki o zavarovanju 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, 

• podrobnosti in številka IMEI mobilnega telefona (v primeru 

Zavarovanja Mobilnega Telefona) 

• registrska številka vozila (npr. za avtomobilsko zavarovanje, SPL 

Visoka Neto Vrednost). 

• Zdravstveni podatki – npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• Podatki o kaznivih dejanjih – npr. prometni prekrški, policijska 

poročila  

Podrobnosti o 

zahtevku 
• Podatki o računu, uporabljenem za plačilo 

Finančne informacije • naslov, zgodovina goljufivih zahtevkov, 

• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek 

• Podatki o kaznivih dejanjih – npr. neodpravljena kazenska 

preteklost 

Poslovni partnerji in Obiskovalci ter Uporabniki spletnih mest skupine 

Kontaktni podatki • ime, 

• službeni naslov, 

• službeni e-naslov, 

• službena telefonska številka, 

• službeni naziv 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Trženje • ime, 

• službeni naziv, 

• e-naslov, 

• interesi/ dodelitve seznamov trženja, 

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, 

• podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, naslovu IP in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Obiskovalci • ime, 

• službeni naziv, 

• e-naslov, 

• telefonska številka, 

• posnetki video nadzora, 

• prehranske navade (za dogodke), 

• podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 
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Part 3:  Belgija - slovenščina 

Vrsta podatkov  Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki I Ime, naslov, telefonska številka, e-naslov  

Podatki o zavarovalni 

polici 

I Številka zavarovalne police, razmerje do imetnika zavarovalne police, 

podrobnosti o polici vključno z zavarovalno vsoto, izjeme itd, predhodni 

zahtevki,  

Podatki telematike 

I Spol, datum rojstva, zgodovina zahtevkov  

II Registrska številka vozila (npr. motorno kolo, SPL (Speciality Personal 

Lines) Zelo Premožni)  

III Poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. direktor), 

IV Javno dostopne informacije (npr., smrt, invalidnost in izguba časti), 

V Popis premoženja, lastniške strukture, fizičnega stanja, požarne zaščite 

in vrednosti (SPL Zelo Premožni),  

Podatki o osebnem 

tveganju 

VI Zdravstveni podatki – npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne navade 

(npr., kajenje,  

pitje alkohola)  

(Združeno zavarovanje za zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko 

zavarovanje in zavarovanje za potovanje, Property & Casualty 

Entertainment, SPL Zelo Premožni)  

VII Podatki o kaznivih dejanjih – npr. prometni prekrški, neizbrisane 

obsodbe (Voznik (izjemoma), SPL Zelo Premožni) 

Finančne informacije I Podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) ali 

kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 

Trženje I Ime, e-naslov, interesi / dodelitve seznamov trženja, zapisnik dovoljenj 

ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih straneh (vključno z 

informacijami o spletnem računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril 

brskalnik) 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

I Številka zavarovalne police, razmerje do imetnika zavarovalne 

police/zavarovanca, podrobnosti o polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd., predhodni zahtevki 

I Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek,  

podatki o telefonu in številka IMEI (mobilni telefon), registrska številka 

vozila (npr. motorno kolo, SPL Zelo Premožni)  
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Vrsta podatkov  Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Podrobnosti o 

zahtevku 

II Zdravstveni podatki – npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško poročilo 

III Podatki o kaznivih dejanjih – npr. prometni prekrški, policijska 

poročila  

Finančne informacije I Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 

I Naslov, zgodovina goljufivih zahtevkov, podrobnosti o dogodku, ki je 

podlaga za zahtevek  

II Podatki o kaznivih dejanjih – npr. neodslužene zaporne kazni 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki I Ime, službeni naslov, službeni e-naslov, službena telefonska številka, 

funkcija  

Trženje I Ime, položaj, e-naslov, interesi / dodelitve seznamov trženja, zapisnik 

dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih straneh (vključno 

z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je 

ustvaril brskalnik) 

Obiskovalci pisarne II Ime, položaj, e-naslov, telefonska številka, posnetki video nadzora, 

prehranske navade (za dogodke) 

II Podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Posodobljeno novembra 2019 
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Part 4:  Bolgarija - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • Ime, naslov, telefonska številka, e-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• Številka zavarovalne police, razmerje s stranko zavarovalne police, 

podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd., predhodni zahtevki, podatki telematike  

Podatki o osebnem 

tveganju 
• Spol, datum rojstva, zgodovina zahtevkov, 

• Registrska številka vozila (npr. motor, SPL Visoka Neto Vrednost), 

• Poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. Direktor ali Uradnik), 

• Javno dostopne informacije (npr. Smrt, Invalidnost, Osramočenje), 

• Popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost), 

• Zdravstveni podatki – npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola)  

• (Združeno zavarovanje za zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko 

zavarovanje in zavarovanje za potovanje, P&C Entertainment, SPL 

Visoka Neto Vrednost) 

• Podatki o kaznivih dejanjih – npr. prometni prekrški, neodslužene 

zaporne kazni 

• (Direktor in Uradnik (izključno), SPL Visoka Neto Vrednost) 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 

Trženje • Ime, e-naslov, interesi / dodelitve seznamov trženja, zapisnik 

dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih straneh 

(vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in podatkih, 

ki jih je ustvaril brskalnik) 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• Številka zavarovalne police, razmerje s stranko zavarovalne 

police/zavarovancem, podrobnosti o polici vključno z zavarovalno 

vsoto, izjeme itd., predhodni zahtevki 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podatki o telefonu 

in številka IMEI (mobilnega telefona), 

• Zdravstveni podatki – npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• Podatki o kaznivih dejanjih – npr. neodslužene zaporne kazni 

Finančne informacije • Podatki o tekočem bančnem računu  

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• Naslov 

• Zgodovina goljufivih zahtevkov 

• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek 

• Podatki o kaznivih dejanjih – npr. neodslužene zaporne kazni 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • Ime, službeni naslov, službeni e-naslov, službena telefonska številka, 

službeni naziv 

Trženje • Ime, e-naslov, interesi / dodelitve seznamov trženja, zapisnik 

dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih straneh 

(vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in podatkih, 

ki jih je ustvaril brskalnik) 

Obiskovalci pisarne • Ime, službeni naziv, e-naslov, telefonska številka, posnetki video 

nadzora, prehranske navade (za dogodke), podatki o invalidnosti 

(prostovoljno podani) 

Posodobljeno novembra 2020 
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Part 5:  Češka - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Zavarovanci 

Kontaktni podatki • ime, 

• naslov, 

• telefonska številka, 

• e-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• številka zavarovalne police, 

• razmerje do zavarovanca, 

• podrobnosti o polici vključno z zavarovalno vsoto, izjeme itd., 

• predhodni zahtevki, 

• podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• spol 

• datum rojstva 

• zgodovina zahtevkov 

• potrdilo o registrski številki vozila (npr. zavarovanje vozila, 

zavarovanje oseb z visokim neto premoženjem) 

• poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. zavarovanje odgovornosti 

poslovodstva) 

• javno dostopne informacije (npr. zavarovanje za primer smrti, 

zavarovanje za primer invalidnosti, zavarovanje za primer poneverbe) 

• popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (zavarovanje oseb z visokim neto 

premoženjem) 

• zdravstveni podatki – npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje in pitje alkohola) (združeno zavarovanje za 

zdravje in nezgode, paketna zavarovanja, življenjsko zavarovanje in 

zavarovanje za potovanje, P&C entertainment insurance, zavarovanje 

oseb z visokim neto premoženjem) 

• podatki o kaznivih dejanjih – npr. prometni prekrški, neizbrisane 

obsodbe (zavarovanje odgovornosti poslovodstva (izjemni primeri), 

zavarovanje oseb z visokim neto premoženjem 

Finančne informacije • podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 



  

  
 

 

 13 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Trženje • ime 

• e-naslov 

• interesi/naloge na seznamu za trženje 

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja 

• podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici (izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• številka zavarovalne police 

• razmerje do zavarovanca 

• podrobnosti o zavarovalni polici, vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme, itd. 

• predhodni zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podatki o telefonu in 

številka IMEI (Mobilni Telefon), potrdilo o registrski številki vozila (npr. 

Motor, SPL Visoka Neto Vrednost)  

• zdravstveni podatki – npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, policijska 

poročila 

Finančne informacije • podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• naslov 

• zgodovina goljufivih zahtevkov 

• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek 

• podatki o kaznivih dejanjih – npr. neizbrisane obsodbe 

Poslovni partnerji 

Kontaktni podatki • ime 

• službeni naslov 

• službeni e-naslov 

• službena telefonska številka 

• službeni naziv 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Trženje • ime 

• službeni naziv 

• e-naslov, 

• interesi/naloge na seznamu za trženje 

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, 

• podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Obiskovalci • ime 

• službeni naziv 

• e-naslov 

• telefonska številka 

• posnetki video nadzora 

• podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Posodobljeno novembra 2019 
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Part 6:  Danska - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • Ime 

• Naslov  

• Telefonska številka 

• E-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• Številka zavarovalne police 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police 

• Podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd. 

• Predhodni zahtevki 

• Podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• Spol 

• Datum rojstva 

• Zgodovina zahtevkov 

• Registrska številka vozila (npr. Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. Direktor in Uradnik) 

• Javno dostopne informacije (npr. Smrt, Invalidnost, Osramočenje) 

• Popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Zdravstveni podatki - npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) (Združeno zavarovanje za 

zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko zavarovanje in zavarovanje 

za potovanje, P&C Entertainment, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, neodslužene 

kazni (Direktor in Uradnik (izjemoma), SPL Visoka Neto Vrednost) 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 

Trženje • Ime, e-naslov, interesi / naloge trženjskega seznama, zapisnik 

dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih straneh 

(vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in podatkih, 

ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• Številka zavarovalne police 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police/zavarovanca 

• Podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd. 

• Predhodni zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podatki o telefonu 

in številka IMEI (Mobilni Telefon), registrska številka vozila (npr. 

Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Zdravstveni podatki - npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, policijska 

poročila 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• Naslov 

• Zgodovina goljufivih zahtevkov 

• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. neodslužene kazni 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • Ime 

• Službeni naslov 

• Službeni e-naslov 

• Službene telefonske številke 

• Službeni naziv 

Trženje • Ime 

• Službeni naziv 

• E-naslov 

• Interesi / dodelitve seznamov trženja 

• Zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja 

• Podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Obiskovalci pisarne • Ime 

• Službeni naziv 

• E-naslov 

• Telefonska številka 

• Posnetki video nadzora 

• Prehranske navade (za dogodke) 

• Podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Posodobljeno: november 2019 
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Part 7:  Estonija - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • Ime 

• Naslov 

• Telefonska številka 

• E-naslov 

Informacije o 

zavarovalni polici 
• Številka zavarovalne police 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police 

• Podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd., 

• Predhodni zahtevki 

• Podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• Spol 

• Datum rojstva 

• Zgodovina zahtevkov 

• Registrska številka vozila (npr. Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. Direktor in Uradnik) 

• Javno dostopne informacije (npr. Smrt, Invalidnost, Osramočenje) 

• Popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Zdravstveni podatki - npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) (Združeno zavarovanje za 

zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko zavarovanje in zavarovanje 

za potovanje, P&C Entertainment, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, neodslužene 

kazni (Direktor in Uradnik (izjemoma), SPL Visoka Neto Vrednost) 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 

Trženje • Ime, e-naslov, interesi / dodelitve seznamov trženja, zapisnik 

dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih straneh 

(vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in podatkih, 

ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• Številka zavarovalne police 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police/zavarovanca 

• Podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd. 

• Predhodni zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podatki o telefonu 

in številka IMEI (Mobilni Telefon), registrska številka vozila (npr. 

Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Zdravstveni podatki - npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, policijska 

poročila 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• Naslov 

• Zgodovina goljufivih zahtevkov 

• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek 

• Podatki o kaznivih dejanjih npr. neodslužene kazni 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • Ime 

• Službeni naslov 

• Službeni e-naslov 

• Službene telefonske številke 

• Službeni naziv 

Trženje • Ime 

• Službeni naziv 

• E-naslov 

• Interesi / dodelitve seznamov trženja 

• Zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja 

• Podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Obiskovalci pisarne • Ime 

• Službeni naziv 

• E-naslov 

• Telefonska številka 

• Posnetki video nadzora 

• Prehranske navade (za dogodke) 

• Podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Posodobljeno: november 2019 
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Part 8:  Finska - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • Ime 

• Naslov  

• Telefonska številka 

• E-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• Številka zavarovalne police 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police 

• Podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd. 

• Predhodni zahtevki 

• Podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• Spol 

• Datum rojstva 

• Zgodovina zahtevkov 

• Registrska številka vozila (npr. Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. Direktor in Uradnik) 

• Javno dostopne informacije (npr. Smrt, Invalidnost, Osramočenje) 

• Popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost)  

• Zdravstveni podatki - npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) (Združeno zavarovanje za 

zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko zavarovanje in zavarovanje 

za potovanje, P&C Entertainment, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, neodslužene 

kazni (Direktor in Uradnik (izjemoma), SPL Visoka Neto Vrednost) 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 

Trženje • Ime, e-naslov, interesi / naloge trženjskega seznama, zapisnik 

dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih straneh 

(vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in podatkih, 

ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• Številka zavarovalne police 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police/zavarovanca 

• Podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd. 

• Predhodni zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podatki o telefonu 

in številka IMEI (Mobilni Telefon), registrska številka vozila (npr. 

Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Zdravstveni podatki - npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, policijska 

poročila 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• Naslov 

• Zgodovina goljufivih zahtevkov 

• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. neodslužene kazni 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • Ime 

• Službeni naslov 

• Službeni e-naslov 

• Službene telefonske številke 

• Službeni naziv 

Trženje • Ime 

• Službeni naziv 

• E-naslov 

• Interesi/ naloge trženjskega seznama 

• Zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja 

• Podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 



  

  
 

 

 23 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Obiskovalci pisarne • Ime 

• Službeni naziv 

• E-naslov 

• Telefonska številka 

• Posnetki video nadzora 

• Prehranske navade (za dogodke) 

• Podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Posodobljeno: november 2019 
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Part 9:  Francija - slovenščina  

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • Ime 

• Naslov 

• Telefonska številka 

• E-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• Številka zavarovalne police 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police 

• Podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd. 

• Predhodni zahtevki 

• Podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• Spol 

• Datum rojstva 

• Zgodovina zahtevkov 

• Registrska številka vozila (npr. Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. Direktor in Uradnik) 

• Javno dostopne informacije (npr. Smrt, Invalidnost, Osramočenje) 

• Popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Zdravstveni podatki - npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) (Združeno zavarovanje za 

zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko zavarovanje in zavarovanje 

za potovanje, P&C Entertainment, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, neodslužene 

kazni (Direktor in Uradnik (izjemoma), SPL Visoka Neto Vrednost) 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 

Trženje • Ime, e-naslov, interesi / naloge trženjskega seznama, zapisnik 

dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih straneh 

(vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in podatkih, 

ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• Številka zavarovalne police 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police/zavarovanca 

• Podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd. 

• Predhodni zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podatki o telefonu 

in številka IMEI (Mobilni Telefon), registrska številka vozila (npr. 

Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Zdravstveni podatki - npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, policijska 

poročila 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• Naslov 

• Zgodovina goljufivih zahtevkov 

• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. neodslužene kazni 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • Ime 

• Službeni naslov 

• Službeni e-naslov 

• Službene telefonske številke 

• Službeni naziv 

Trženje • Ime 

• Službeni naziv 

• E-naslov 

• Interesi / naloge trženjskega seznama 

• Zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja 

• Podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Obiskovalci pisarne • Ime 

• Službeni naziv 

• E-naslov 

• Telefonska številka 

• Posnetki video nadzora 

• Prehranske navade (za dogodke) 

• Podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Posodobljeno: november 2019 
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Part 10:  Nemčija - slovenščina 

Vrsta informacij Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • ime, 

• naslov, 

• telefonska številka, 

• e-naslov 

Podatki o 

zavarovanju 
• številka zavarovanja, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police, 

• podrobnosti o zavarovanju vključno z zavarovalno vsoto, 

• izjeme itd., predhodni zahtevki, 

• Podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• spol, 

• datum rojstva, 

• predhodni zahtevki, 

• registrska številka vozila (npr. avtomobilsko zavarovanje, SPL 

Visoka Neto Vrednost [life insurance with a single premium for high 

equity capital]), 

• poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. zavarovanje za direktorje 

in uradnike), 

• javno dostopne informacije (npr. Smrt, Invalidnost in Osramočenje 

[zavarovanje za primer smrti, invalidnosti in osramočenja]), 

• popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost), 

• zdravstveni podatki – npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola), 

• podatki o kaznivih dejanjih – npr. prometni prekrški, neočiščena 

kazenska evidenca 

Finančne informacije • podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 
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Vrsta informacij Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Trženje • ime, 

• e-naslov, 

• interesi / dodelitve seznamov trženja, 

• beleženje soglasja za namene trženja ali 

• ugovor proti trženju, 

• informacije o spletni strani 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o 

zavarovanju 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje 

zahtevkov) 

• številka zavarovanja, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police/Zavarovanca  

• podrobnosti o zavarovanju vključno z zavarovalno vsoto, 

• izjeme itd., predhodni zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, 

• podrobnosti in številka IMEI mobilnega telefona (za zavarovanje 

telefona), 

• registrska številka vozila (npr. za avtomobilsko zavarovanje, SPL 

Visoka Neto Vrednost) 

• zdravstveni podatki – npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• podatki o kaznivih dejanjih – npr. prometni prekrški, policijska 

poročila 

Finančne informacije • podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• naslov, zgodovina goljufivih zahtevkov, 

• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, 

• podatki o kaznivih dejanjih – npr. neočiščena kazenska evidenca 

Poslovni partnerji, Gostje in Obiskovalci ter Spletna stran  

Kontaktni podatki • ime, 

• službeni naslov,  

• službeni e-naslov 

• telefonske številke, 

• službeni naziv 
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Vrsta informacij Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Trženje • ime, 

• službeni naziv, 

• e-naslov, 

• interesi / dodelitve seznamov trženja, 

• dokumentiranje privolitve za namene trženja ali ugovora proti 

trženju, 

• Podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Obiskovalci • ime, 

• službeni naziv, 

• e-naslov, 

• telefonska številka, 

• posnetki video nadzora, 

• prehranske navade (za dogodke), 

• podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Posodobljeno novembra 2019 

  



  

  
 

 

 30 

Part 11:  Grčija - slovenščina 

Vrsta podatkov  Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo  

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • Ime,  

• naslov, 

• telefonska številka, 

• e-naslov 

Podatki o zavarovalni 

pogodbi 
• številka zavarovalne pogodbe, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police,  

• podrobnosti o pogodbi vključno z zavarovalno vsoto, izjeme itd., 

• predhodni zahtevki,  

• Podatki telematike  

Podatki o osebnem 

tveganju  
• spol, datum rojstva, zgodovina zahtevkov, 

• registrska številka vozila (npr. Avtomobil, SPL Visoka Neto 

Vrednost) 

• pretekle izkušnje ali življenjepis (npr. Direktor in Delavec) 

• javno dostopne informacije (npr. Smrt, Invalidnost in Obrekovanje) 

• popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost), 

• Občutljivi podatki 

• Zdravstveni podatki- npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) 

• (Združeno zavarovanje za zdravje in nezgode, Zaščiteni člani, 

Življenjsko zavarovanje in zavarovanje za potovanje, premoženje in 

nezgode) 

• (Direktor in Delavec (izjemoma) SPL Visoka Neto Vrednost)  

Finančne informacije  • Podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 

Trženje  • Ime, e-naslov, interesi /naloge trženjskega seznama, zapisnik 

dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih straneh, IP 

naslovu in podatki, ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov  Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo  

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

pogodbi 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov)  

• Številka zavarovalne pogodbe, razmerje do imetnika zavarovalne 

police/zavarovanca, podrobnosti o zavarovalni pogodbi vključno z 

zavarovalno vsoto, izjeme itd., predhodni zahtevki  

Podrobnosti o 

zahtevku  
• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podatki o telefonu 

in številka IMEI (International Mobile Equipment Identification 

Number) (Mobilni Telefon), registrska številka vozila (npr. Avto, SPL 

Visoka Neto Vrednost). 

• Zdravstveni podatki – npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo  

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• Naslov, zgodovina goljufivih zahtevkov, podrobnosti o dogodku, ki 

je podlaga za zahtevek  

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • Ime, službeni naslov, službeni e-naslov, službena telefonska številka, 

službeni naziv 

Trženje • ime, službeni naziv, e-naslov, interesi / naloge trženjskega seznama, 

zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih 

straneh (vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in 

podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Obiskovalec pisarne  • Ime, službeni naziv, e-naslov, telefonska številka, fotografije, 

prehranske navade (za dogodke), podatki o invalidnosti (prostovoljno 

podani) 

Posodobljeno decembra 2019  
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Part 12:  Madžarska - slovenščina 

Vrsta podatkov Vrsta običajno zbranih informacij 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • ime, 

• naslov, 

• telefonska številka, 

• e-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• številka zavarovalne police, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police, 

• podrobnosti o vsebini zavarovalne police vključno z zavarovalno 

vsoto, izjeme itd., zgodovina zahtevkov, 

• Podatki telematike 

Informacije, povezane 

z osebnim tveganjem 
• spol, 

• datum rojstva, 

• zgodovina zahtevkov, 

• registrska številka tablice (npr. Motor, SPL Visoka Neto Vrednost), 

• poklicne izkušnje ali življenjepis (npr. Direktor in Uradnik), 

• javno dostopne informacije (npr. Smrt, Invalidnost, Osramočenje), 

• popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost), 

• Zdravstveni podatki -npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) (Združeno zavarovanje za 

zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko zavarovanje in zavarovanje 

za potovanje, P&C Entertainment, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Podatki o kazenskih obsodbah - npr. prometni prekrški, nezastarane 

sodbe (Direktor in Uradnik (v izjemnih primerih), SPL Visoka Neto 

Vrednost) 

Finančne informacije • Podatki o bančnem računu (če plačujete zavarovalnino) ali podatki o 

kreditni kartici, ki so potrebni za izstavitev računa 
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Vrsta podatkov Vrsta običajno zbranih informacij 

Trženje • ime, 

• e-naslov, 

• interesi / naročnine na trženjske sezname, 

• dovoljenja ali pritožbe v zvezi s trženjskim gradivom, 

• podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• številka zavarovalne police, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police/zavarovanca, 

• podrobnosti o vsebini zavarovalne police vključno z zavarovalno 

vsoto, izjeme itd., 

• zgodovina zahtevkov 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, registrska tablica 

vozila in številka IMEI (Mobilni Telefon),  

• Registrska tablica vozila (npr. Motor, SPL Visoka Neto Vrednost)  

• Zdravstveni podatki - npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo  

• Podatki o kazenskih obsodbah - npr. prometni prekrški, policijski 

zapisniki 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• naslov, 

• predhodno neutemeljeni zahtevki, 

• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, 

• Podatki o kazenskih obsodbah - npr. nezastarane sodbe  

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • ime,  

• službeni naslov, 

• službeni e-naslov,  

• službene telefonske številke,  

• službeni naziv  
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Vrsta podatkov Vrsta običajno zbranih informacij 

Trženje • ime,  

• službeni naziv,  

• e-naslov,  

• interesi / naročnine na trženjske sezname,  

• dovoljenja ali pritožbe v zvezi s trženjskim gradivom,  

• podatki o spletnih straneh (vključno s podatki o spletnem računu, IP 

naslovu in informacijami o brskalniku).  

Obiskovalci • ime,  

• službeni naziv,  

• e-naslov,  

• telefonska številka,  

• posnetki video nadzora,  

• prehranske navade (za dogodke),  

• podatki o invalidnosti (prostovoljno podani)  

Posodobljeno decembra 2019 
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Part 13:  Irska - slovenščina  

Vrsta podatkov Vrsta običajno zbranih informacij  

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • ime, 

• naslov, 

• telefonska številka, 

• e-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• številka zavarovalne police, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police, 

• podrobnosti o vsebini zavarovalne police vključno z zavarovalno 

vsoto, izjeme itd., predhodni zahtevki, 

• Podatki telematike 

Informacije, povezane 

z osebnim tveganjem 
• spol, 

• datum rojstva, 

• zgodovina zahtevkov, 

• registrska številka vozila (npr. Motor, SPL Visoka Neto Vrednost), 

• poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. Direktor in Uradnik), 

• javno dostopne informacije (npr. Smrt, Invalidnost, Osramočenje), 

• popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost), 

• Zdravstveni podatki - npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) (Združeno zavarovanje za 

zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko zavarovanje in zavarovanje 

za potovanje, P&C Entertainment, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, neodslužene 

kazni (Direktor in Uradnik (v izjemnih primerih), SPL Visoka Neto 

Vrednost) 

Finančne informacije • podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 
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Vrsta podatkov Vrsta običajno zbranih informacij  

Trženje • ime, 

• e-naslov, 

• interesi / naloge trženjskega seznama, 

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, 

• podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov 

• številka zavarovalne police, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police/zavarovanca, 

• podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, izjeme 

itd., 

• predhodni zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podatki o telefonu 

in številka IMEI (Mobilni Telefon),  

• Registrska številka vozila (npr. Motor, SPL Visoka Neto Vrednost)  

• Zdravstveni podatki - npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, policijska 

poročila 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• naslov, 

• zgodovina goljufivih zahtevkov, 

• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. neodslužene kazni  

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • ime,  

• službeni naslov, 

• službeni e-naslov,  

• službene telefonske številke,  

• službeni naziv 
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Vrsta podatkov Vrsta običajno zbranih informacij  

Trženje • ime,  

• službeni naziv,  

• e-naslov,  

• interesi / naloge trženjskega seznama,  

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja,  

• podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik).  

Obiskovalci • ime,  

• službeni naziv,  

• e-naslov,  

• telefonske številke,  

• posnetki video nadzora,  

• prehranske navade (za dogodke),  

• podatki o invalidnosti (prostovoljno podani)  

Posodobljeno novembra 2019 
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Part 14:  Italija - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • ime, 

• priimek, 

• naslov, 

• telefonska številka, 

• e-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• številka zavarovalne police, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police, 

• podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd., 

• predhodni zahtevki, 

• Podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• spol, 

• datum rojstva, 

• zgodovina zahtevkov, 

• registrska številka vozila (Motor), 

• poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. Direktor in Uradnik), 

• javno dostopne informacije (npr. Smrt, Invalidnost, Osramočenje), 

• popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (Požar, SPL Visoka Neto Vrednost), 

• Zdravstveni podatki - npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) (Združeno zavarovanje za 

zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko zavarovanje in zavarovanje 

za potovanje, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, neodslužene 

kazni (Direktor in Uradnik (izjemoma), SPL Visoka Neto Vrednost)  

Finančne informacije • podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Trženje • ime,  

• e-naslov,  

• interesi / naloge s seznama trženja, 

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja,  

• podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• številka zavarovalne police, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police/zavarovanca, 

• podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd., 

• predhodni zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, registrska številka 

vozila (npr. Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Zdravstveni podatki - npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, policijska 

poročila  

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• naslov 

• zgodovina goljufivih zahtevkov, 

• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. neodslužene kazni 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • ime ali ime podjetja, 

• službeni naslov, 

• službeni e-naslov, 

• službene telefonske številke, 

• službeni naziv  
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Trženje • ime, 

• službeni naziv, 

• e-naslov, 

• interesi / naloge s seznama trženja, 

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, 

• podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik)  

Obiskovalci pisarne • ime, 

• službeni naziv, 

• e-naslov, 

• telefonska številka, 

• posnetki video nadzora, 

• prehranske navade (za dogodke), 

• podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Posodobljeno decembra 2019 
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Part 15:  Latvija - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • ime, 

• priimek, 

• telefonska številka, 

• e-naslov 

Zavarovalna polica • številka zavarovalne police, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police, 

• podatki o zavarovalni polici, 

• vključno z zavarovalno vsoto, izjeme itd., 

• predhodni zahtevki, 

• Podatki telematike 

Podatki • spol, 

• datum rojstva, 

• zgodovina zahtevkov, 

• registrska številka vozila (npr., motor, življenjsko zavarovanje za 

enkratno premijo – visoka neto vrednost), 

• poklicna zgodovina ali življenjepis (npr., član upravnega odbora ali 

uradnik), 

• javno dostopne informacije (npr., smrt, invalidnost in škoda za 

ugled), 

• popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in varnost (življenjsko zavarovanje za enkratno 

premijo – visoka neto vrednost), 

• Zdravstveni podatki npr., fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr., kajenje, pitje alkohola) (Združeno zavarovanje za 

zdravje in nezgode, sorodstvo, življenjsko zavarovanje in 

zavarovanje za potovanje, property and casualty insurance, 

življenjsko zavarovanje za enkratno premijo – visoka neto vrednost), 

• Podatki o kaznivih dejanjih npr., prometni prekrški, neodslužene 

zaporne kazni (za člane upravnega odbora in uradnike (izjemoma), 

življenjsko zavarovanje za enkratno premijo – visoka neto vrednost) 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• podrobnosti o bančnem računu (če ste imetnik police) ali kreditne 

kartice, uporabljene za obračunavanje 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Finančne informacije • ime, e-naslov, 

• interesi / trženjski seznam, 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Uveljavitelj zahtevka 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• številka zavarovalne police 

• razmerje do imetnika zavarovalne police / zavarovanca, 

• podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd., 

• predhodni zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podatki o telefonu 

in številka IMEI 

• (Mobilni Telefon), registrska številka vozila (npr. Motor, SPL Visoka 

Neto Vrednost) 

• Zdravstveni podatki – npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• Podatki o kaznivih dejanjih – npr. prometni prekrški, policijska 

poročila 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• naslov, 

• zgodovina goljufivih zahtevkov, 

• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek 

• Podatki o kaznivih dejanjih – npr. neodslužene kazni 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • ime, 

• službeni naslov, 

• službeni e-naslov, 

• službene telefonske številke, 

• službeni naziv 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Trženje • ime, 

• službeni naziv, 

• e-naslov, interesi / trženjski seznam, 

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih 

straneh (vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in 

podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Obiskovalci pisarne • ime, 

• službeni naziv, 

• e-naslov, 

• telefonska številka, 

• posnetki video nadzora, 

• prehranske navade (za dogodke), 

• podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Posodobljeno decembra 2019 
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Part 16:  Litva - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • ime, 

• priimek, 

• naslov, 

• telefonska številka, 

• e-naslov 

Informacije o 

zavarovalni polici 
• številka zavarovalne police,  

• razmerje do imetnika zavarovalne police,  

• podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd., 

• predhodni zahtevki,  

• podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• spol,  

• datum rojstva,  

• zgodovina zahtevkov,  

• registrska številka vozila (npr. Motor, SPL Visoka Neto Vrednost),  

• poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. Direktor in Uradnik),  

• javno dostopne informacije (npr. Smrt, Invalidnost, Osramočenje),  

• popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost),  

• Zdravstveni podatki - npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) (Združeno zavarovanje za 

zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko zavarovanje in zavarovanje 

za potovanje, P&C Entertainment, SPL Visoka Neto Vrednost), 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, neodslužene 

kazni  

• (Direktor in Uradnik (izjemoma), SPL Visoka Neto Vrednost) 

Finančne informacije • podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 

Trženje • številka police, razmerje do imetnika zavarovalne 

police/zavarovanca, podrobnosti o zavarovalni polici vključno z 

zavarovalno vsoto, izjeme itd., predhodni zahtevki 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• številka zavarovalne police, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police/zavarovanca, 

• podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd., 

• predhodni zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podatki o telefonu 

in številka IMEI (Mobilni Telefon), registrska številka vozila (npr. 

Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Zdravstveni podatki - npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, neodslužene 

kazni 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• naslov, 

• zgodovina goljufivih zahtevkov, 

• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. neodslužene kazni 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • ime, 

• priimek, 

• službeni naslov, 

• službeni e-naslov, 

• službena telefonska številka, 

• službeni naziv 

Trženje • ime, 

• priimek, 

• službeni naziv, e-naslov, 

• interesi / dodelitve seznamov trženja 

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih 

straneh (vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in 

podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Obiskovalci pisarne • ime, 

• priimek, 

• službeni naziv, e-naslov, 

• telefonska številka, 

• posnetki video nadzora, prehranske navade (za dogodke), 

• podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Posodobljeno decembra 2019 
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Part 17:  Nizozemska - slovenščina 

Vrsta podatkov  Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki I Ime, naslov, telefonska številka, e-naslov  

Podatki o zavarovalni 

polici 

I Številka police, razmerje do imetnika zavarovalne police, podrobnosti o 

zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, izjeme itd., predhodni 

zahtevki,  

Podatki telematike  

I Spol, datum rojstva, zgodovina zahtevkov,  

II Registrska številka vozila (npr. motorno kolo, SPL (Speciality Personal 

Lines) Zelo Premožni)  

III Poklicna zgodovina ali življenjepis (npr., direktor), 

IV Javno dostopne informacije (npr., smrt, invalidnost in izguba časti), 

V Popis premoženja, lastniška struktura, fizično stanje, varnost, požarna 

zaščita in vrednost (SPL Zelo Premožni),  

Podatki o osebnem 

tveganju 

VI Zdravstveni podatki - npr., fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne navade 

(npr., kajenje,  

pitje alkohola)  

(Združeno zavarovanje za zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko 

zavarovanje in zavarovanje za potovanje, Property & Casualty 

Entertainment, SPL Zelo Premožni)  

VII Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, nezastarane 

obsodbe (Voznik (izjemoma), SPL Zelo Premožni)  

Finančne informacije  I Podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) ali 

kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 

Trženje I Ime, e-naslov, interesi / dodelitve seznamov trženja, zapisnik dovoljenj 

ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih straneh (vključno z 

informacijami o spletnem računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril 

brskalnik) 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov 

I Številka zavarovalne police, razmerje do imetnika zavarovalne 

police/zavarovanca, podrobnosti o zavarovalni polici vključno z 

zavarovalno vsoto, izjeme itd., predhodni zahtevki  

I Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek,  

Podatki o telefonu in številka IMEI (mobilni telefon), registrska številka 

vozila (npr. motorno kolo, SPL Zelo Premožni)  
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Vrsta podatkov  Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Podrobnosti o 

zahtevku  

II Zdravstveni podatki - npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško poročilo  

III Podatki o kaznivih dejanjih - npr., prometni prekrški, sodni zapisi  

Finančne informacije  I Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij  

I Naslov, zgodovina goljufivih zahtevkov, podrobnosti o dogodku, ki je 

podlaga za zahtevek  

II Podatki o kaznivih dejanjih - npr., neodslužene zaporne kazni 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki I Ime, službeni naslov, službeni e-naslov, službena telefonska številka, 

funkcija  

Trženje I Ime, službeni naziv, e-naslov, interesi / dodelitve seznamov trženja, 

zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih straneh 

(vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in podatkih, ki 

jih je ustvaril brskalnik)  

Obiskovalci pisarne  II Ime, službeni naziv, e-naslov, telefonska številka, posnetki video 

nadzora, prehranske navade (za dogodke) 

II Podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Zadnja posodobitev novembra 2019 

  



  

  
 

 

 49 

Part 18:  Norveška - slovenščina  

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • Ime 

• Naslov 

• Telefonska številka 

• E-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• Številka zavarovalne police 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police 

• Podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd. 

• Predhodni zahtevki 

• Podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• Spol 

• Datum rojstva 

• Zgodovina zahtevkov 

• Registrska številka vozila (npr. Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. Direktor in Uradnik) 

• Javno dostopne informacije (npr. Smrt, Invalidnost, Osramočenost) 

• Popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Zdravstveni podatki - npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) (Združeno zavarovanje za 

zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko zavarovanje in zavarovanje 

za potovanje, P&C Entertainment, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, neodslužene 

kazni (Direktor in Uradnik (izjemoma), SPL Visoka Neto Vrednost) 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 

Tržne informacije • Ime, e-naslov, interesi / dodelitve seznamov trženja, zapisnik 

dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih straneh 

(vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in podatkih, 

ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• Številka zavarovalne police 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police/zavarovanca 

• Podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd. 

• Predhodni zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podatki o telefonu 

in številka IMEI (Mobilni Telefon), registrska številka vozila (npr. 

Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Zdravstveni podatki - npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, policijska 

poročila 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• Naslov 

• Zgodovina goljufivih zahtevkov 

• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. neodslužene kazni 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • Ime 

• Službeni naslov 

• Službeni e-naslov 

• Službene telefonske številke 

• Službeni naziv 

Trženje • Ime 

• Službeni naziv 

• E-naslov 

• Interesi / dodelitve seznamov trženja 

• Zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja 

• Podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Obiskovalci pisarne • Ime 

• Službeni naziv 

• E-naslov 

• Telefonska številka 

• Posnetki video nadzora 

• Prehranske navade (za dogodke) 

• Podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Posodobljeno: november 2019 
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Part 19:  Poljska - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • ime in priimek, 

• naslov, 

• telefonska številka, 

• e-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• številka zavarovalne police, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police, 

• podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd. 

• zgodovina zahtevkov, 

• Podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• spol, 

• datum rojstva, 

• zgodovina zahtevkov, 

• registrska številka vozila (npr. zavarovanje vozila, življenjsko 

zavarovanje za enkratno premijo - visoka neto vrednost), 

• poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. zavarovanje za direktorje in 

člane upravnega odbora), 

• javno dostopne informacije (npr. smrt, invalidnost, škoda za ugled) 

• popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (življenjsko zavarovanje za enkratno 

premijo - visoka neto vrednost), 

• Zdravstveni podatki — npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne slabe navade 

(npr. kajenje, pitje alkohola) (Združeno zavarovanje za zdravje in 

nezgode, Afiniteta, življenjsko zavarovanje in zavarovanje za 

potovanje, P&C Entertainment, življenjsko zavarovanje za enkratno 

premijo - visoka neto vrednost), 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, neizbrisane 

obsodbe (zavarovanje za direktorje in člane upravnega odbora (v 

izrednih okoliščinah, življenjsko zavarovanje za enkratno premijo - 

visoka neto vrednost) 

Finančne informacije • podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Trženje • ime in priimek, 

• e-naslov, 

• interesi / trženjski seznami oglasov, 

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, 

• spletna stran (vključno z informacijami o spletnem računu, Naslovu 

IP in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• številka zavarovalne police, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police/zavarovanca, 

• podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd., 

• zgodovina zahtevkov 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• podrobnosti zahtevka, 

• dogodek, 

• podatki o mobilnem telefonu in številka IMEI (zavarovanje 

mobilnega telefona), 

• registrska številka vozila (npr. zavarovanje vozila, življenjsko 

zavarovanje za enkratno premijo - visoka neto vrednost), 

• Zdravstveni podatki - npr. podatki o poškodbi, zdravniška poročila 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, policijska 

poročila 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• naslov, 

• zgodovina zavarovalniških goljufij, 

• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, 

• Informacije iz kazenske evidence - npr. neizbrisane obsodbe 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • ime in priimek, 

• službeni e-naslov, 

• službene telefonske številke, 

• službeni naziv 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Trženje • ime in priimek, 

• službeni naziv, 

• e-naslov, 

• interesi / trženjski seznami oglasov, 

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, 

• spletna stran (vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu 

in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Obiskovalci pisarne • ime in priimek, 

• službeni naziv, 

• e-naslov, 

• telefonska številka, 

• posnetki video nadzora obiska Obiskovalca 

• želje glede hrane (za zabave in dogodke), 

• podatki o invalidnosti (prostovoljno podani), 

Posodobljeno: [ ] november 2019 
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Part 20:  Portugalska - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih Chubb običajno zajame 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • ime,  

• naslov,  

• telefonska številka,  

• e-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• številka zavarovalne police,  

• razmerje do imetnika zavarovalne police,  

• podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd.,  

• predhodni zahtevki,  

• podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• spol,  

• datum rojstva,  

• zgodovina zahtevkov,  

• registrske tablice vozila (npr., zavarovalne police za motorna vozila, 

življenjsko zavarovanje za enkratno premijo - visoka neto vrednost),  

• poklicna zgodovina ali življenjepis (npr., zavarovalne police za 

direktorje in uradnike),  

• javno dostopne informacije (npr., zavarovalna polica za primer 

smrti, invalidnost in osramočenja), 

• popis premoženja, gradnja nepremičnin, stanje nepremičnine, 

varnost, požarna zaščita in vrednost (življenjsko zavarovanje za 

enkratno premijo - visoka neto vrednost) 

• zdravstveni podatki - npr., fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr., kajenje, pitje alkohola) (zavarovalne police v zvezi z 

zdravjem in osebnimi nezgodami, paketna zavarovanja, življenjsko 

zavarovanje in zavarovanje za potovanje, assets and accidents 

entertainment-related insurance policies, življenjsko zavarovanje za 

enkratno premijo - visoka neto vrednost) 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr., prometni prekrški, neodslužene 

kazni (zavarovalne police za direktorje in uradnike (izjemoma), 

življenjsko zavarovanje za enkratno premijo - visoka neto vrednost) 

Finančne informacije • podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih Chubb običajno zajame 

Trženje • ime,  

• e-naslov,  

• interesi / dodelitve seznamov trženja,  

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, 

• podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• številka zavarovalne police,  

• razmerje do imetnika zavarovalne police/zavarovanca,  

• podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd., 

• predhodni zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek,  

• podatki o telefonu in številka IMEI (zavarovalne police za mobilne 

telefone), 

• registrske tablice vozila (npr., zavarovalne police za motorna vozila, 

življenjsko zavarovanje za enkratno premijo - visoka neto vrednost) 

• zdravstveni podatki - npr., podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo  

• podatki o kaznivih dejanjih - npr., prometni prekrški, policijska 

poročila  

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo  

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• naslov, zgodovina goljufivih zahtevkov,  

• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek  

• podatki o kaznivih dejanjih - npr., neodslužene kazni  

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • ime,  

• službeni naslov,  

• službeni e-naslov,  

• službene telefonske številke,  

• službeni naziv  
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih Chubb običajno zajame 

Trženje • ime,  

• službeni naziv,  

• e-naslov, interesi / dodelitve seznamov trženja,  

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja,  

• podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik)  

Obiskovalci pisarne • ime,  

• službeni naziv,  

• e-naslov, telefonska številka,  

• posnetki video nadzora,  

• prehranske navade (za dogodke), podatki o invalidnosti (prostovoljno 

podani)  

Posodobljeno novembra 2019 
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Part 21:  Romunija - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • ime,  

• naslov,  

• telefonska številka,  

• e-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• številka zavarovalne police,  

• razmerje do imetnika zavarovalne police,  

• podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd.,  

• predhodni zahtevki,  

• podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• spol, 

• datum rojstva, 

• zgodovina zahtevkov, 

• registrska številka vozila (npr. Motor, SPL Visoka Neto Vrednost), 

• poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. direktor in uradnik), 

• javno dostopne informacije (npr. smrt, invalidnost, osramočenje), 

• popis premoženja, gradnje, fizično stanje, varnost, požarna zaščita in 

vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost), 

• zdravstveni podatki - npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) (Združeno zavarovanje za 

zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko zavarovanje in zavarovanje 

za potovanje, P&C Entertainment, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, o neobstoju 

pogojnih obsodb (Direktor in Uradnik (izjemoma), SPL Visoka Neto 

Vrednost) 

Finančne informacije • podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Trženje • ime,  

• e-naslov,  

• interesi / dodelitve seznamov trženja,  

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja,  

• podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• številka zavarovalne police, 

• razmerje do imetnika zavarovalne police/zavarovanca, 

• podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd., 

• predhodni zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podatki o telefonu 

in številka IMEI (Mobilni Telefon), registrska številka vozila (npr. 

Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• zdravstveni podatki - npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, policijska 

poročila  

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• naslov, 

• zgodovina goljufivih zahtevkov, 

• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek 

• podatki o kaznivih dejanjih - npr. o neobstoju pogojnih obsodb 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • ime, 

• službeni naslov, 

• službeni e-naslov, 

• službene telefonske številke, 

• službeni naziv 



  

  
 

 

 60 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Trženje • ime, 

• službeni naziv, 

• e-naslov, 

• interesi / dodelitve seznamov trženja, 

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, 

• podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Obiskovalci pisarne • ime, 

• službeni naziv, 

• e-naslov, 

• telefonska številka, 

• posnetki video nadzora, 

• prehranske navade (za dogodke), 

• podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Posodobljeno decembra 2019 
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Part 22:  Slovaška - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • Ime 

• naslov 

• telefonska številka 

• e-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• številka zavarovalne police,  

• razmerje do imetnika zavarovalne police, podrobnosti o zavarovalni 

polici vključno z zavarovalno vsoto, izjeme itd., 

• predhodni zahtevki,  

• Podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• spol,  

• datum rojstva,  

• zgodovina zahtevkov,  

• registrska številka vozila (npr. avtomobilsko zavarovanje, SPL 

Visoka Neto Vrednost zavarovanje),  

• poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. zavarovanje odgovornosti 

direktorjev in zastopnikov),  

• javno dostopne informacije (npr. zavarovanje za primer smrti in 

invalidnosti),  

• popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost zavarovanje), 

• Občutljivi podatki 

• Zdravstveni podatki - npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) 

• (Združeno zavarovanje za zdravje in nezgode, zavarovanje poslovne 

odgovornosti, življenjsko zavarovanje in zavarovanje za potovanje, 

property and liability insurance, SPL Visoka Neto Vrednost 

zavarovanje) 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, neodslužene 

kazni (zavarovanje direktorja (izjemoma),  

• SPL Visoka Neto Vrednost zavarovanje  

Finančne informacije • Podatki o bančnem računu za plačilo zavarovalne premije 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Trženje • naslov,  

• zgodovina goljufivih zahtevkov,  

• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. neodslužene kazni 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• ime,  

• službeni naslov,  

• službeni e-naslov,  

• službene telefonske številke,  

• službeni naziv 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• ime,  

• službeni naziv,  

• e-naslov,  

• interesne naloge / trženjski seznam,  

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih 

straneh (vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in 

podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• naslov, zgodovina goljufivih zahtevkov, podrobnosti o dogodku, ki 

je podlaga za zahtevek 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. neodslužene kazni  

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • ime,  

• službeni naslov,  

• službeni e-naslov,  

• službene telefonske številke,  

• službeni naziv 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Trženje • ime,  

• službeni naziv,  

• e-naslov,  

• interesne naloge/ trženjski seznam,  

• zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih 

straneh (vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in 

podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 

Obiskovalci • ime,  

• službeni naziv,  

• e-naslov, telefonska številka,  

• posnetki video nadzora,  

• prehranske navade (za dogodke),  

• podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Posodobljeno decembra 2019 
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Part 23:  Slovenija - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • Ime, 

• Naslov, 

• Telefonska številka, 

• E-naslov. 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• Številka zavarovalne police, 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police, 

• Podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd., 

• Predhodni zahtevki, 

• Podatki telematike. 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• Spol, datum rojstva, zgodovina zahtevkov, 

• Registrska številka vozila, 

• Poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. direktor in uradnik), 

• Javno dostopne informacije (npr. smrt in invalidnost), 

• Popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, požarna 

zaščita in vrednost, 

• Zdravstveni podatki – npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje in pitje alkohola) 

• Podatki o kaznivih dejanjih – npr. prometni prekrški, neodslužene 

zaporne kazni (direktor in uradnik (izjemoma). 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje. 

Trženje • Ime, 

• E-naslov, 

• Tržni interesi, 

• Zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, 

• Podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik). 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• Številka zavarovalne police, 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police / zavarovanca, 

• Podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd., 

• Predhodni zahtevki. 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podrobnosti o 

prenosu enote, številka IMEI (Mobilni Telefon), registrska številka 

vozila, 

• Zdravstveni podatki – npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo, 

• Podatki o kaznivih dejanjih – npr. prometni prekrški, policijska 

poročila. 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• Naslov, 

• Zgodovina goljufivih zahtevkov, 

• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, 

• Podatki o kaznivih dejanjih – npr. neodslužene zaporne kazni. 

• Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • Ime, 

• Službeni naslov, 

• Službeni e-naslov, 

• Službena telefonska številka, 

• Službeni naziv. 

Trženje • Ime, 

• Službeni naziv, 

• E-naslov, 

• Tržni interesi, 

• Zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja, 

• Podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik). 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Obiskovalci pisarne • Ime, 

• Službeni naziv, 

• E-naslov, 

• Telefonska številka, 

• Posnetki video nadzora, 

• Prehranske navade (za dogodke), 

• Podatki o invalidnosti (prostovoljno podani). 

Posodobljeno decembra 2019 
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Part 24:  Španija - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • Ime 

• Naslov 

• Telefonska številka 

• E-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• Številka zavarovalne police 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police 

• Podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd. 

• Predhodni zahtevki 

• Podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• Spol 

• Datum rojstva 

• Zgodovina zahtevkov 

• Registrska številka vozila (npr. Motor) 

• Poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. Direktor in Uradnik) 

• Javno dostopne informacije (npr. Smrt, Invalidnost, Osramočenje) 

• Popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost 

• Zdravstveni podatki - npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) (Združeno zavarovanje za 

zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko zavarovanje in zavarovanje 

za potovanje, P&C Entertainment, SPL 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, neodslužene 

kazni (Direktor in Uradnik (izjemoma), SPL  

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 

Trženje • Ime, e-naslov, interesi / dodelitve seznamov trženja, zapisnik 

dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih straneh 

(vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in podatkih, 

ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici 

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• Številka zavarovalne police 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police / zavarovanca 

• Podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd. 

• Predhodni zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podatki o telefonu 

in številka IMEI (Mobilni Telefon), registrska številka vozila (npr. 

Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Zdravstveni podatki - npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, policijska 

poročila 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• Naslov 

• Zgodovina goljufivih zahtevkov 

• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. neodslužene kazni 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • Ime 

• Službeni naslov 

• Službeni e-naslov 

• Službene telefonske številke 

• Službeni naziv 

Trženje • Ime 

• Službeni naziv 

• E-naslov 

• Interesi / dodelitve seznamov trženja 

• Zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja 

• Podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslov in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Obiskovalci pisarne • Ime 

• Službeni naziv 

• E-naslov 

• Telefonska številka 

• Posnetki video nadzora 

• Prehranske navade (za dogodke) 

• Podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

Posodobljeno: [*****] 
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Part 25:  Švedska - slovenščina 

Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Bodoči in obstoječi zavarovanci 

Kontaktni podatki • Ime 

• Naslov 

• Telefonska številka 

• E-naslov 

Podatki o zavarovalni 

polici 
• Številka zavarovalne police 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police 

• Podatki o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, izjeme itd. 

• Predhodni zahtevki 

• Podatki telematike 

Podatki o osebnem 

tveganju 
• Spol 

• Datum rojstva 

• Zgodovina zahtevkov 

• Registrska številka vozila (npr. Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Poklicna zgodovina ali življenjepis (npr. Direktor in Uradnik) 

• Javno dostopne informacije (npr. Smrt, Invalidnost, Osramočenje) 

• Popis premoženja, gradnja nepremičnin, fizično stanje, varnost, 

požarna zaščita in vrednost (SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Zdravstveni podatki - npr. fizično in psihično stanje, preteklo 

zdravstveno stanje posameznika in postopki, relevantne osebne 

navade (npr. kajenje, pitje alkohola) (Združeno zavarovanje za 

zdravje in nezgode, Afiniteta, Življenjsko zavarovanje in zavarovanje 

za potovanje, P&C Entertainment, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, neodslužene 

zaporne kazni (Direktor in Uradnik (izjemoma), SPL Visoka Neto 

Vrednost) 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu (če ste plačnik zavarovalne premije) 

ali kreditne kartice, uporabljene za obračunavanje 

Trženje • Ime, e-naslov, interesi / dodelitve seznamov trženja, zapisnik 

dovoljenj ali ugovorov glede trženja, podatki o spletnih straneh 

(vključno z informacijami o spletnem računu, IP naslovu in podatkih, 

ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Uveljavitelj zahtevka 

Podatki o zavarovalni 

polici  

(izključujoč tretje 

uveljavitelje zahtevkov) 

• Številka zavarovalne police 

• Razmerje do imetnika zavarovalne police / zavarovanca 

• Podrobnosti o zavarovalni polici vključno z zavarovalno vsoto, 

izjeme itd. 

• Predhodni zahtevki 

Podrobnosti o 

zahtevku 
• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek, podatki o telefonu 

in številka IMEI (Mobilni Telefon), registrska številka vozila (npr. 

Motor, SPL Visoka Neto Vrednost) 

• Zdravstveni podatki - npr. podrobnosti o poškodbi, zdravniško 

poročilo 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. prometni prekrški, policijska 

poročila 

Finančne informacije • Podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo 

Podatki za 

preprečevanje goljufij 
• Naslov  

• Zgodovina goljufivih zahtevkov 

• Podrobnosti o dogodku, ki je podlaga za zahtevek 

• Podatki o kaznivih dejanjih - npr. neodslužene zaporne kazni 

Poslovni partnerji in Obiskovalci 

Kontaktni podatki • Ime 

• Službeni naslov 

• Službeni e-naslov 

• Službene telefonske številke 

• Službeni naziv 

Trženje • Ime 

• Službeni naziv 

• E-naslov 

• Interesi / dodelitve seznamov trženja 

• Zapisnik dovoljenj ali ugovorov glede trženja 

• Podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem 

računu, IP naslovu in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik) 
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Vrsta podatkov Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo 

Obiskovalci pisarne • Ime 

• Službeni naziv 

• E-naslov 

• Telefonska številka 

• Posnetki video nadzora 

• Prehranske navade (za dogodke) 

• Podatki o invalidnosti (prostovoljno podani) 

 

Posodobljeno novembra 2019 


