Chubb Privacy
Priloga 1 Kategorije osebnih podatkov
Vrsta podatkov

Podrobnosti podatkov, ki jih običajno zajamemo

Bodoči in obstoječi zavarovanci
Kontaktni podatki

ime,

naslov,

telefonska številka,

e-naslov
Podatki o zavarovalni

številka zavarovalne police,
polici

razmerje do imetnika zavarovalne police,

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

podatki telematike
Podatki o osebnem

spol, datum rojstva, zgodovina zahtevkov,
tveganju

registrska številka vozila,

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

javno dostopno informacije (npr. smrt in invalidnost),

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 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 plačilo
Trženje







ime,
e-naslov,
tržna zanimanja,
zapisnik o tržih dovoljenjih ali ugovori glede trženja,
podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem računu,
naslovu IP in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik)



Podrobnosti
podatkov, that
ki jihwe
običajno
zajamemo
Details of information
typically
capture

Vrsta podatkov
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 dejanskem stanju, ki je podlaga za zahtevek, podatke o prenosni
enoti in številka IMEI (mobilni telefon), registrska številka vozila

Finančne informacije
Podatki za
preprečevanje goljufij





Zdravstveni podatki - npr. podrobnosti o poškodbi, zdravstveno poročilo
Podatki o kaznivih dejanjih- npr. prometni prekrški, policijska poročila
podrobnosti o bančnem računu, uporabljenem za plačilo






naslov,
zgodovina goljufivih zahtevkov,
podrobnosti o dejanskem stanju, ki je podlaga za zahtevek
Podatki o kaznivih dejanjih - npr. neodslužene zaporne kazni

The basis on which we
Who we may
Type of
Podrobnosti podatkov,
jih običajno zajamemo
disclose the
use the ki
information
information collected
information to

Vrsta podatkov

Poslovni partnerji in obiskovalci
Kontaktni podatki







ime,
službeni naslov,
službeni e-naslov,
službena telefonska številka,
službeni naziv

Trženje








ime,
službeni naziv,
e-naslov,
tržna zanimanja,
zapisnik o tržih dovoljenjih ali ugovori glede trženja,
podatki o spletnih straneh (vključno z informacijami o spletnem računu, naslovu
IP in podatkih, ki jih je ustvaril brskalnik)

Obiskovalec pisarne









ime,
službeni naziv,
e-naslov,
telefonska ševilka,
posnetki video nadzora,
prehranske navade (za dogodke),
podatki o nezmožnostih (prostovoljno podani)
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