Oznámenie
o spracúvaní osobných údajov
V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) vám poskytujeme
nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov.
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Kto je prevádzkovateľom?
· v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov je
prevádzkovateľom osobných údajov Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 196/B (ďalej aj ako „poisťovateľ“).
Kontaktné údaje poisťovateľa uvedené v tomto bode sú zároveň kontaktnými údajmi
zodpovednej osoby.
Ako a na aký účel získava a spracúva poisťovateľ vaše osobné údaje?
· účelom spracúvania osobných údajov klientov (poistníci a poistení), ich zástupcov,
poškodených a iných oprávnených osôb (ďalej aj ako „dotknuté osoby“) je najmä výkon
poisťovacej činnosti podľa platného zákona o poisťovníctve (napr. uzatvorenie poistnej
zmluvy, správa poistenia, ochrana a domáhanie sa práv poisťovateľa). Právnym základom
spracúvania je najmä platný zákon o poisťovníctve, iné osobitné právne predpisy alebo súhlas
dotknutej osoby. Uzatvorenie poistnej zmluvy je dobrovoľné, avšak osobné údaje na tento
účel je dotknutá osoba v zmysle platného zákona o poisťovníctve na žiadosť poisťovateľa
povinná poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy.
V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov je poisťovateľ oprávnený odmietnuť poistnú
zmluvu uzatvoriť.
· podrobný zoznam účelov a právnych základov spracúvania je možné nájsť na webovom sídle
poisťovateľa.
· osobné údaje získava poisťovateľ priamo od dotknutých osôb alebo prostredníctvom svojich
sprostredkovateľov a tretích strán, ktorých podrobný zoznam je možné nájsť na webovom
sídle poisťovateľa.
Aké osobné údaje bude o vás poisťovateľ spracúvať?
· zoznam a rozsah osobných údajov dotknutých osôb je uvedený najmä v platnom zákone
o poisťovníctve.
· na poisťovacie účely uvedené v bode 2. a v súlade s platným zákonom o poisťovníctve
a platným zákonom o ochrane osobných údajov ako právnym základom spracúva poisťovateľ
osobné údaje, ktoré sú podľa platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných
údajov považované za osobitnú kategóriu, a to osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu
v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy, zistenie rozsahu
povinnosti poskytnúť poistné plnenie z poistných zmlúv a likvidáciu poistnej udalosti.
Vykonáva poisťovateľ profilovanie?
· poisťovateľ je v zmysle platného zákona o poisťovníctve alebo iných osobitných právnych
predpisov oprávnený vykonávať profilovanie súvisiace s poisťovacím účelom, najmä
upisovaním rizík (underwriting), posudzovaním škodovosti v rámci predzmluvných vzťahov
alebo na účely predchádzania poistným podvodom, a to v prípadoch predchádzajúcich
podozrení na poistný podvod alebo iné obdobné konanie. Dôsledkom profilovania môže byť
najmä odmietnutie uzatvorenia poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa (upisovanie rizík,
predchádzanie poistným podvodom) alebo zohľadnenie škodovosti v úprave zmluvných
podmienok.

5.

Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?
· osobné údaje dotknutých osôb môže poisťovateľ v zmysle platných právnych predpisov
poskytnúť/sprístupniť príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, a to
najmä súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom verejnej moci, advokátom,
správcom, znalcom alebo iným poisťovniam alebo poveriť spracúvaním osobných údajov
sprostredkovateľov, ktorými sú najmä finanční agenti, obchodní zástupcovia, zmluvné servisy,
spoločnosti zabezpečujúce a poskytujúce asistenčné služby alebo spoločnosti zabezpečujúce
vymáhanie pohľadávok. Podrobný zoznam príjemcov je možné nájsť na webovom sídle
poisťovateľa.
6. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?
· osobné údaje dotknutých osôb spracúva poisťovateľ v krajinách Európskeho hospodárskeho
priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami podľa bodu 5. Vždy, keď
poisťovateľ uskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých osôb na spracúvanie mimo EHP
inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robí tak na základe Záväzných vnútropodnikových
pravidiel skupiny Allianz (Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany
osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz. Záväzné
vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz a zoznam spoločností skupiny Allianz je možné nájsť
na webovom sídle poisťovateľa. Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny
Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa platných právnych predpisov
upravujúcich ochranu osobných údajov, uskutočňuje poisťovateľ prenos osobných údajov
mimo EHP len na základe štandardných zmluvných doložiek alebo vyžaduje od
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle platných právnych
predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.
7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?
· v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá
osoba: právo na prístup k jej osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sú o nej
spracúvané osobné údaje; právo kedykoľvek súhlas odvolať; právo žiadať opravu
a aktualizáciu osobných údajov; právo na výmaz osobných údajov; právo na obmedzenie
spracúvania osobných údajov; právo získať osobné údaje v elektronickej podobe a právo
podať sťažnosť u poisťovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky. Popis spôsobov a podmienok uplatnenia žiadosti dotknutej osoby je možné nájsť na
webovom sídle poisťovateľa.
8. Ako môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov?
· v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá
osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a žiadať ukončenie spracúvania
osobných údajov, ak poisťovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na právnom základe
oprávneného záujmu poisťovateľa alebo na právnom základe plnenia úloh poisťovateľa
realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej poisťovateľovi.
Toto právo môže dotknutá osoba uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené
v bode 7.
9. Ako dlho uchováva poisťovateľ vaše osobné údaje?
· doba spracúvania osobných údajov je v súlade s platným zákonom o poisťovníctve najmenej
v dĺžke 5 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu s klientom. Podrobný zoznam dôb
spracúvania je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.
10. Ako často aktualizuje poisťovateľ toto oznámenie?
· aktuálne znenie informačnej povinnosti v podobe oznámenia o spracúvaní osobných údajov je
možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.

