Priloga1 - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

OBVESTILO O ZASEBNOSTI
1. Katera pravna oseba bo uporabljala vaše osebne podatke?
ALLIANZ HUNGARIA ZRT., Budimpešta, Allianz zavarovalnica, podružnica Ljubljana (v nadaljevanju: zavarovalnica) bo
vaše osebne podatke obdelovala kot upravljavec osebnih podatkov. Če želite z nami stopiti v stik, nas lahko kontaktirate na
spodnjem naslovu oziroma telefonski številki:
ALLIANZ HUNGARIA ZRT., Budimpešta,
Konyves Kalman krt 48-52, 1087 Budapest, Hungary
Allianz zavarovalnica, podružnica Ljubljana
Dimičeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Telefonska številka: 01 58 09 480
Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov ali želite uveljavljati pravice, ki jih imate na
podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, prosim kontaktirajte pooblaščenca zavarovalnice za varstvo osebnih
podatkov na spodnji naslov:
e-naslov: info@allianz.si
2. Kako uporabljamo vaše osebne podatke?
Zavarovalnica je upravičena obdelovati vaše zgoraj opredeljene osebne podatke na podlagi 268. člena ZZavar-1in
zakonitega interesa zavarovalnice.
Zavarovalnica bo vaše osebne podatke zbirala, obdelovala, shranjevala, posredovala in uporabljala z namenom sklepanja in
izvajanja pogodb o zavarovanju. Navedeno vključuje tudi izterjavo neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb,
reševanje škod, uveljavljanje povračilnih zahtevkov in drugih pravic ter obveznosti, vključno s preiskovanjem sumljivih
primerov neupravičeno izplačanih odškodnin oziroma zavarovalnin, ki izvirajo iz zavarovanja, v skladu z zakonodajo, ki ureja
varstvo osebnih podatkov in zbirke podatkov s področja zavarovanja.
Zavarovalnica bo vaše osebne podatke obdelovala za neposredno trženje zgolj, če boste podali privolitev za obdelavo.
3. Katere osebne podatke uporabljamo?
Zavarovalnica bo obdelovala zgolj tiste vaše osebne podatke, ki so potrebni za dosego zgoraj opredeljenega namena
obdelovanja. Konkretno bo zavarovalnica obdelovala:


za namen sklepanja zavarovanja naslednje podatke:
osebno ime, prebivališče, davčna številka, trajanje zavarovanja in zavarovalno kritje, predmet zavarovanja,
zavarovančevi kontaktni podatki



za namen izvajanja zavarovalne pogodbe naslednje podatke:

osebno ime,

datum in kraj rojstva,

stalno in začasno prebivališče,

davčna številka

podatke v škodnem dogodku udeleženih oseb, prič in upravičencev do odškodnine oziroma zavarovalnine,
oznaka škodnega spisa, datum vložitve zahtevka in izplačila odškodnine oziroma zavarovalnine,
vrsta, kraj, čas in opis zavarovalnega primera,
opis materialne in nematerialne škode, nastale v zavarovalnem primeru,
podatki o kaznivih dejanjih in prekrških v zvezi z zavarovalnimi primeri,
predhodni zavarovalni primeri, prehodne poškodbe in zdravstveno stanje,
vrsta telesnih poškodb,

trajanje zdravljenja in posledice za zavarovanca in oškodovanca,
dohodki zavarovanca in oškodovanca ter zaposlitev, upokojitve (redne in invalidske), prekvalifikacije in stopnje
invalidnosti zavarovanca in oškodovanca,
stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in medicinske pripomočke zavarovanca in oškodovanca,
upravičenosti do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje, iz
proračunskih sredstev Republike Slovenije,
podatki o vozniškem dovoljenju,
historični podatki o zgodovini predmeta zavarovanja.
Zavarovalnica bo obdelovala vaše osebne podatke, ki ste jih zavarovalnici posredovali sami za namen sklepanja in izvajanja
zavarovalne pogodbe.
4. Komu posredujemo vaše osebne podatke?
Zavarovalnica lahko za potrebe izvajanja zavarovalne pogodbe posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov za ta
namen prenese na svoje pogodbene obdelovalce osebnih podatkov.
Zavarovalnica obdeluje osebne podatke posameznika, pridobljene v okviru sklenitve in izvajanja zavarovalne pogodbe tudi
na način, da jih v psevdonimizirani obliki pošlje družbam v Skupini, ki jih nadalje obdelujejo z namenom razvoja produktov in
storitev in z namenom razvoja in nadgradnje informacijske in tehnične podpore poslovanju zavarovalnice (notranji upravni
nameni).
Zavarovalnica lahko za potrebe izvajanja zavarovalne pogodbe posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov za ta
namen prenese na svoje pogodbene obdelovalce osebnih podatkov tudi zunaj območja držav članic Evropske unije, pri
čemer zagotavlja enak standard varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala sama.
Zavarovalnica lahko za potrebe izvajanja zavarovalne pogodbe med zavarovalnico in drugo pravno ali fizično osebo
posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov prenese na svoje pogodbene obdelovalce osebnih podatkov tudi zunaj
območja držav članic Evropske unije, pri čemer je takšen prenos v interesu posameznika, na katerega se osebni podatki
nanašajo in je potreben za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov (na primer likvidacija škode, ki nastane v
tretji državi).
5. Zakaj potrebujemo vaše osebne podatke?
Zavarovalnica potrebuje vaše osebne podatke, ki so navedeni v 3. točki tega obvestila, zaradi sklepanja in izvajanja
zavarovalnih pogodb. V kolikor teh osebnih podatkov ne pridobi, z vami ne more skleniti zavarovalne pogodbe.
6. Vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico:
 do dostopa do osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje in se nanašajo nanj;
 do popravka in dopolnitve:
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki in pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega
odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki,
ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s
predložitvijo dopolnilne izjave;
 do izbrisa:
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega
odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega
odlašanja izbrisati, kadar so podani zakonski razlogi;
 do omejitve obdelave, skladno z zakonskimi pogoji;
 do prenosljivosti podatkov:
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih
je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke
posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral,
kadar so podani zakonski pogoji za to;
 umika soglasja:

posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko kadarkoli umakne soglasje, ki je bilo dano za
obdelavo njegovih osebnih podatkov.
7. Preklic privolitve v obdelavo osebnih podatkov
Zavarovalnica ne zbira osebnih podatkov, ki bi zahtevalo vašo privolitev.
8. Vaša pravica do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov
Če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na zakonitem interesu zavarovalnice, vključno z zakonitim interesom
neposrednega trženja, imate pravice ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov in zahtevati njeno prenehanje.
9. Kako lahko vložite poizvedbo/pritožbo?
Zavarovalec lahko svojo pravico do dostopa, dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v
zvezi z njim uveljavlja pisno, poslano na naslov ALLIANZ HUNGARIA ZRT., Budimpešta, Allianz zavarovalnica, podružnica
Ljubljana, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, preko elektronske pošte na info@allianz.si ali preko spleta, z izpolnjenim
spletnim obrazcem, ki je dostopen na spletnih straneh zavarovalnice www.allianz.si.
V primeru zavrnitve njegove zahteve s strani upravljavca osebnih podatkov, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vloži
pritožbo in sicer tako da jo pošlje na naslov RS, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana. Prav tako ima
možnost vložiti prijavo Informacijskemu pooblaščencu v kolikor sumi, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako
drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi.
10. Koliko časa hranimo vaše osebne podatke?
Osebne podatke, pridobljene v okviru sklenitve oziroma izvajanja zavarovalne pogodbe, zavarovalnica hrani do poteka roka
hrambe, kot ga določa vsakokrat veljaven Zakon o zavarovalništvu.
11. Avtomatizirano odločanje, vključno s profiliranjem
Zavarovalnica ne obdeluje osebnih podatkov i z avtomatiziranimi sredstvi, kakor tudi ne uporablja osebne podatke za
profiliranje.
V Ljubljani, dne 25.05.2018

ALLIANZ HUNGARIA ZRT., Budimpešta
Allianz zavarovalnica, podružnica Ljubljana

Pripravila:
Odvetnica Laura Breda Ludvig, ki je obvestilo o zasebnosti pripravila skladno z določbami UREDBE (EU) 2016/679
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

