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Privolitev za obdelavo
osebnih podatkov
V Skupini Triglav 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.
Pred vami je seznanitev, s katero vas želimo celovito in pregledno obvestiti o vseh namenih, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, ter o pravicah, ki jih imate iz
naslova varstva osebnih podatkov. Dokument sestavljajo tudi posebne privolitve – te so prostovoljne, z njimi pa dovolite tudi tiste obdelave vaših osebnih podatkov,
ki jih v Zavarovalnici izvajamo s ciljem zasledovanja vašega osebnega interesa, a za njihovo izvajanje potrebujemo vaše soglasje.
Prosimo vas, da izjavo preberete skrbno in natančno. Izpolnite jo čitljivo.
SEZNANITEV Z OBDELAVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Zavarovalnica v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavarovalništvo, zbira, shranjuje,
posreduje in uporablja (v nadaljevanju: obdeluje) naslednje osebne podatke svojih strank:
podatke, navedene v zavarovalni pogodbi (t.j. ponudbi za sklenitev zavarovanja oz. pristopni izjavi z dopolnili in izjavami, zavarovalni polici, posebnih pisnih
a)
izjavah), na prilogah in dodatkih k zavarovalni pogodbi, vključno z vprašalniki (npr. za oceno rizika oz. zdravstvenega stanja, za davčne namene);
podatke o zavarovalnih primerih ter za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine oz. zavarovalnine;
b)
podatke, ki jih Zavarovalnica pridobi v drugih komunikacijah z zavarovalcem, zavarovancem ali tretjimi osebami (npr. pri nagradnih igrah, dogodkih, ki jih
c)
organizira Zavarovalnica, registraciji in uporabi mobilnih aplikacij Zavarovalnice, uporabi spletnih aplikacij Zavarovalnice ipd.);
podatke o danih privolitvah in podatke, posredovane s strani povezane družbe v Skupini Triglav na podlagi vaše privolitve;
d)
podatke, navedene v razpredelnici »Vaši identifikacijski in kontaktni podatki«.
e)
Z vašim soglasjem pa lahko Zavarovalnica vaše osebne podatke obdeluje tudi za namene, za katere posebej privolite v razdelku »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov«:

Privolitev
za obdelavo
osebnih
podatkov

Vaši identifikacijski in kontaktni podatki, ki jih potrebujemo za vodenje evidence privolitev.
Z zvezdico (*) označeni podatki so obvezni, potrebni za identifikacijo posameznika.
priimek*

ime*

ulica*

datum rojstva*

hišna št.*

poštna št.*

pošta*

davčna številka

e-naslov

mobilna telefonska številka

telefonska številka

Podpisani privolim, da lahko Zavarovalnica moje osebne podatke iz zbirk, ki jih vodi,1 obdeluje tudi za naslednje namene:
Označite v okencu pred besedilom (npr. s kljukico, križcem, obkrožitvijo), za katere namene dovolite zavarovalnici obdelavo vaših osebnih podatkov. Neizpolnjeno okence se ne šteje kot preklic že podane privolitve.

SEGMENTIRANO (NEPOSREDNO) TRŽENJE, VKLJUČNO Z OBLIKOVANJEM PROFILA,
ki ga izvaja Zavarovalnica za trženje svojih produktov in storitev in za trženje produktov in storitev družb Skupine Triglav.
Z vašo privolitvijo vam bomo lahko kot izbrana Zavarovalnica pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom
oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih značajskih lastnosti, interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da
vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Lahko vas bomo redno obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah
in novostih družb Skupine Triglav s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem
sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje,
d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo, obiščite spletno stran Skupine Triglav: www.triglav.eu). S tem privoljenjem se bomo lahko tudi
skupaj dogovorili za obisk našega zastopnika, ki vam bo predstavil navedene ponudbe.
POSREDOVANJE MOJIH PODATKOV DRUŽBAM V SKUPINI TRIGLAV
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami, za namen obveščanja z meni prilagojenimi
ponudbami.
Z vašo privolitvijo bomo lahko vaše osebne podatke iz zbirk, ki jih vodimo, vključno z že izoblikovanimi profili, posredovali tudi drugim družbam,
ki so v Skupini Triglav in imajo sedež v Republiki Sloveniji ter se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo
Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za
popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav: www.triglav.eu), in tako bodo lahko tudi slednje oblikovale ter vas
seznanjale s svojimi, vam prilagojenimi ponudbami.

Pomembno

Osebne podatke iz zbirk Zavarovalnice lahko za zgoraj označene namene obdelujejo tudi
družbe, s katerimi ima Zavarovalnica sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov.
Prav tako lahko Zavarovalnica za namen izvajanja zavarovalne pogodbe vaše osebne
podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje dolžnosti pozavarovanja, posreduje pozavarovalnici
v nadaljnjo obdelavo. Informacija o kategorijah pogodbenih obdelovalcev je dostopna v
Politiki zasebnosti na spletni strani Zavarovalnice www.triglavzdravje.si.
Osebne podatke iz svojih zbirk bo Zavarovalnica obdelovala tudi za potrebe izvajanja
bonitetnih programov, t.j. nudenja raznih bonov ugodnosti ter dodatnih popustov (npr.
vključitev v Triglav komplet). Vključitev v bonitetni program je popolnoma prostovoljna.
Zavarovalnica vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene,
ki ste jih označili v razdelku »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov«, hrani do preklica
privolitve z vaše strani. Enako velja tudi za obdelavo teh podatkov v povezanih družbah,
katerim 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.
kraj in datum

1

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo
osebnih podatkov za zgoraj označene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za
neposredno trženje, oz. zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali
izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo
v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.,
Pristaniška ulica 10, 6000 Koper, ali info@triglavzdravje.si ali s pomočjo spletnega obrazca,
dostopnega na spletni strani Zavarovalnice www.triglavzdravje.si. Preklic privolitve ne
vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike
Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi,
ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Zavarovalnici lahko kontaktirate preko
elektronskega naslova: dpo@triglavzdravje.si.
Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici si lahko preberete v Politiki
zasebnosti, objavljeni na spletni strani Zavarovalnice www.triglavzdravje.si.
podpis

V razdelku »Seznanitev z obdelavo vaših osebnih podatkov« je opredeljeno, katere osebne podatke o vas vodi Zavarovalnica.
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V 2 izvodih: za Zavarovalnico, za stranko.

