Chubb Privacy
Příloha 1 Kategorie osobních údajů
Druh
informace

Podrobnosti o informacích, které obvykle shromažďujeme

Pojištěná osoba
Kontaktní
údaje

jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

Údaje o
pojistce

číslo pojistky, vztah k pojištěnci, podrobné informace o pojistce včetně
pojistné částky, výjimek, atd., předchozí nároky, telematické údaje

Rizikové
údaje o
osobě

pohlaví, datum narození, historie pojistných nároků,
číslo technického průkazu (např. pojištění motorových vozidel,
pojištění osob s vysokou hodnotou čistého jmění),
profesní historie nebo životopis (např. pojištění odpovědnosti
managementu),
veřejně dostupné informace (např. pojištění pro případ smrti,
zdravotního postižení, zpronevěry),
soupis majetku, konstrukce nemovitého majetku, fyzický stav,
zabezpečení, protipožární ochrana a hodnota (pojištění osob s vysokou
hodnotou čistého jmění),
Citlivé údaje
Zdravotní údaje - např. fyzický a duševní stav, léčebná historie a
postupy, návyky konkrétní osoby (např. kouření, konzumace alkoholu)
(kombinované zdravotní a úrazové pojištění, afinitní pojištění, životní
a cestovní pojištění, pojištění P&C zábava, pojištění osob s vysokou
hodnotou čistého jmění)
Kriminální údaje - např. porušení pravidel silničního provozu,
nezahlazená odsouzení
(pojištění odpovědnosti managementu (ve výjimečném případě),
pojištění osob s vysokou hodnotou čistého jmění)

Finanční
informace

informace o bankovním spojení (pokud jste plátcem pojistného) nebo
údaje o kreditní kartě použité k vyúčtování

Marketing

jméno, e-mailová adresa, zájmy / úkoly v marketingovém seznamu,
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záznam povolení nebo marketingových objektů, údaje o webové stránce
(včetně on-line informací o účtu, IP adresy a informací generovaných
prohlížečem)
Nárokující osoba

Údaje o
pojistce
(kromě
nárokujících
třetích stran)

číslo pojistky, vztah k pojištěnci / pojištěné osobě, podrobné informace
o pojistce včetně pojistné částky, výjimek, atd., předchozí nároky

Podrobné
údaje o
nároku

podrobné informace o události, která byla základem vznesení nároku,
informace o telefonním přístroji a IMEI číslo (Mobile Phone), číslo
technického průkazu (např. Motor, SPL High Net Worth)
Zdravotní údaje - např. informace o zraněních, lékařská zpráva
Kriminální údaje - např. porušení pravidel silničního provozu, policejní
zprávy

Finanční
informace

informace o bankovním spojení použitém k platbě

Údaje v
adresa, historie podvodných nároků, podrobné informace o události,
souvislosti s
která byla základem vznesení nároku
bojem proti
Kriminální údaje - např. nezahlazená odsouzení
korupci
Obchodní partneři

Kontaktní
údaje

jméno, adresa zaměstnání, pracovní e-mailová adresa, číslo pracovního
telefonu, pracovní zařazení

Marketing

jméno, pracovní zařazení, e-mailová adresa, zájmy / úkoly v
marketingovém seznamu, záznam povolení nebo marketingových
objektů, údaje o webové stránce (včetně on-line informací o účtu, IP
adresy a informací generovaných prohlížečem)

Návštěvník
kanceláře

jméno, pracovní zařazení, e-mailová adresa, telefonní číslo, záznamy
bezpečnostních kamer, údaje o zdravotním postižení (dobrovolně
poskytnuté);
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