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SEZNANITEV Z INFORMACIJAMI V ZVEZI Z OBDELOVANJEM
OSEBNIH PODATKOV V POZAVAROVALNIŠTVU
Te informacije so namenjene seznanitvi naših strank z informacijami, ki jih moramo zagotoviti
v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU)
2016/679 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, tudi
Uredba).
V skladu z Uredbo smo se potrudili, da so informacije predstavljene v jedrnati, pregledni in
čim bolj razumljivi obliki.
V Pozavarovalnici Triglav Re, d.d, (v nadaljevanju: Pozavarovalnica) se zavedamo pomena
človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti vsake posamezne družbe Skupine Triglav,
kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v
skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno
pozornost.
KONTAKT:
Upravljavec:
Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.
Miklošičeva 19
1000 Ljubljana
01 4747 900
mail@triglavre.si
S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik:
Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Miklošičeva 19
1000 Ljubljana
dpo@triglavre.si
KAKO IN KDAJ UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE:
Pozavarovanje pomeni prenos tveganj od zavarovalnice na pozavarovalnico. Pozavarovanje
tako omogoča zavarovalnicam, da v svoje kritje prevzamejo rizike, ki jih drugače nikakor ne
bi mogle oziroma bi za njih predstavljali preveliko stopnjo tveganja.

Da pa lahko ocenimo tveganje, ki ga je potrebno prevzeti v okviru pozavarovalne pogodbe
oziroma, da uresničimo naše pogodbene zaveze kot pozavarovatelj (npr. v primeru nastanka
zavarovalnega primera) je potrebno, da nam zavarovalnica posreduje vaše osebne podatke.
Zavarovalnica nam je dolžna posredovati le tiste podatke, ki so nujni za izvajanje
pozavarovalne pogodbe oziroma le podatke, ki so nujno potrebni za vodenje administracije
ter upravljanje tveganj.
Poleg tega se lahko podatki obdelujejo tudi za namene, ki niso neposredno povezani s
pozavarovalno pogodbo, v kolikor s tem izpolnimo morebitne regulativne ali nadzorne
zahteve.
PRAVNA PODLAGA:
Pozavarovalnica je v skladu s Splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov upravljavec
osebnih podatkov, pri čemer tako zavarovalnica kot Pozavarovalnica zasledujeta lastne
oziroma z zakonom opredeljene namene obdelave osebnih podatkov. Zakonske zahteve
izhajajo iz vsakokrat veljavnega Zakona o zavarovalništvu.
Zavarovalnica lahko za namen izvajanja zavarovalne pogodbe vaše osebne podatke, ki so
potrebni za izpolnjevanje dolžnosti pozavarovanja, posreduje pozavarovalnici v nadaljnjo
obdelavo, s čimer vas je predhodno seznanila v privolitvi za obdelavo osebnih podatkov, ki
ste jo podpisali ob vstopu v zavarovalno razmerje.
KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV:
Za izvajanje pozavarovanja lahko prejmemo naslednje osebne podatke:


podatke, navedene v zavarovalni pogodbi;



podatke o zavarovalnih primerih ter za presojo zavarovalnega kritja in višine
odškodnine oz. zavarovalnine.

KOMU POSREDUJEMO OSEBNE PODATKE:
Za izvrševanje pozavarovalne pogodbe se lahko osebni podatki prenesejo na zavarovalnico
ali drugo pozavarovalnico.
V okviru zakonskih obveznosti do vaših osebnih podatkov lahko dostopajo tudi nadzorni
organi in druge osebe, kadar ste v to privolili ali imajo za dostop do podatkov podlago v
zakonu in/ali izkažejo pravni interes.
PRENOS V TRETJE DRŽAVE:
Prenos podatkov v tretje države oz. izven Evropske unije je možen, če se izvaja v skladu s
pogoji, ki jih določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.
KOLIKO ČASA HRANIMO VAŠE PODATKE:
Zavarovalnica vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve, hrani do
preklica privolitve z vaše strani. Enako velja tudi za obdelavo teh podatkov v Pozavarovalnici,
kateri so bili, z vašo privolitvijo, osebni podatki posredovani za isti namen obdelave. Ostale
osebne podatke, pridobljene v okviru sklenitve ali izvajanja zavarovalne pogodbe ali na
podlagi zakona pa zavarovalnica hrani do poteka zakonskega roka hrambe.

KATERE SO VAŠE PRAVICE:
Vaše pravice, ki izhajajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (kot npr. pravica do
informacij, popravkov, izbrisa, omejitve obdelave in prenosa podatkov) lahko zahtevate od
našega pooblaščenca za varstvo podatkov.
PRAVICA DO PRITOŽBE:
Prav tako bi vas želeli opozoriti, da imate v primeru, da menite, da so bili kršeni predpisi, ki
urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu
Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

