(ïalej len

)

pod¾a èlánku 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady è. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúva(ïalej len

)
sídlo: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, Slovenská re-

ako prevádzkovate¾ (ïalej len
najmä pre svojich
osoby),
(ktorých osobné údaje Prevádzkovate¾ spracúva na základe oprávneného záujmu). Informácie sa týkajú spôsobu a rozsahu spracúvania osobných
údajov dotknutých osôb, ako aj práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.
Prevádzkovate¾ spracúva osobné údaje v súlade s platnými a úèinnými právnymi predpismi, ktorých preh¾ad nájdete
na www.uniqa.sk/osobneudaje.

a spracúva ich v súlade s platnými a úèinnými právnymi predpismi alebo na plnenie svojich zákonných povinností.
Prevádzkovate¾ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, tretích osôb a z verejných databáz.
Prevádzkovate¾ spracúva osobné údaje dotknutých osôb len na stanovený úèel, v rozsahu a poèas doby nevyhnutnej
na naplnenie tohto stanoveného úèelu.
Úèelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je plnenie zákonných povinností Prevádzkovate¾a, plnenie
zmluvy a predzmluvné opatrenia medzi Prevádzkovate¾om a dotknutou osobou, ochrana práv a právom chráne-

a ekonomických parametrov produktov a osôb podie¾ajúcich sa na zjednávaní poistných zmlúv, sledovanie prevádzkových parametrov èinnosti Prevádzkovate¾a.
Podrobný preh¾ad úèelov a právnych základov (súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy a predzmluvné opatrenia,
plnenie zákonných povinností, oprávnený záujem Prevádzkovate¾a a tretích strán) na spracúvanie osobných údajov
nájdete na www.uniqa.sk/osobneudaje.
Poskytnutie niektorých osobných údajov dotknutou osobou a ich následné spracúvanie Prevádzkovate¾om je zákonwww.uniqa.sk/
osobneudaje
vate¾ovi na základe zmluvy za úèelom riadneho plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na

Infolinka: (+421) 2 32 600 100, Web: http://www.uniqa.sk, E-mail: poistovna@uniqa.sk,

vom spojení, identifikaèné údaje dotknutej osoby na prístup do informaèných systémov a komunikaèných kanálov
Prevádzkovate¾a, osobné údaje a identifikaèné údaje nevyhnutné na dohodnutie a plnenie poistných produktov,
zdravotnom stave a dynamický biometrický podpis), osobné údaje tretích osôb nevyhnutné na plnenie povinností
Prevádzkovate¾a voèi dotknutým osobám a týmto tretím osobám, osobné údaje zamestnancov Prevádzkovate¾a a informácie obchodnej a marketingovej povahy. Podrobný preh¾ad osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
nájdete na www.uniqa.sk/osobneudaje.
Dynamický biometrický podpis je osobným údajom patriacim do osobitnej kategórie osobných údajov, ktorých spraviacero stanovených úèelov.

Národná banka Slovenska
súdy a orgány èinné v trestnom konaní
notári, exekútori, advokáti
znalci, lekári a zdravotnícke zariadenia, posudkoví lekári

-

Podrobné informácie o subjektoch, s ktorými Prevádzkovate¾ spolupracuje a ktorým poskytuje niektoré osobné údaje
nájdete na www.uniqa.sk/osobneudaje.
-

Prevádzkovate¾ uchováva osobné údaje dotknutých osôb poèas doby nevyhnutnej na naplnenie stanoveného úèelu.
Na úèel plnenia zmluvy uchováva Prevádzkovate¾ osobné údaje poèas trvania poistenia a po zániku poistenia do
súhlasu Prevádzkovate¾ spracúva takéto osobné údaje len poèas doby, na ktorú bol súhlas udelený, resp. do doby poregistratúrneho poriadku Prevádzkovate¾a.

cúvané na úèely oprávneného záujmu Prevádzkovate¾a alebo tretej strany, vrátane súvisiaceho profilovania), ako aj
inému prevádzkovate¾ovi prenesené priamo Prevádzkovate¾om, ak je to technicky uskutoènite¾né.

alebo listu na kontaktnú adresu Prevádzkovate¾a, telefonicky alebo ústne na poboèke Prevádzkovate¾a.

Prevádzkovate¾a, prípadne elektronickými prostriedkami prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára uve-

osobneudaje.

www.uniqa.sk/

Prevádzkovate¾ urèil zodpovednú osobu v zmysle èl. 37 a nasl. Nariadenia, ktorej kontaktné údaje sú nasledovné:
osobneudaje@uniqa.sk, tel. è.: +420 225 393 710.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, e-mail: poistovna@uniqa.sk
ktorúko¾vek poboèku Prevádzkovate¾a, ktorých zoznam je k dispozícii na webovom sídle www.uniqa.sk.
Pri spracúvaní osobných údajov v rámci ponuky a uzatvárania zmlúv v prípade niektorých zmluvných produktov
profilovaním.
Prevádzkovate¾a v èasti www.uniqa.sk/osobneudaje, kde budú zverejòované aj aktuálne informácie vrátane akýchko¾vek zmien.

