Informácie o spracúvaní osobných údajov
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Európska cestovná poisťovňa, ako
prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné
údaje spracúvame, (ďalej len „dotknutá osoba“)
týmto poskytujeme informácie podľa článkov
13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).
Prevádzkovateľ osobných údajov
Generali Poisťovňa, a. s., vrátane odštepných
závodov Európska cestovná poisťovňa a Genertel so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, IČO: 35 709 332, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 1325/B (ďalej len ako „ Európska cestovná poisťovňa“).
Účely spracúvania osobných údajov zo strany
Európskej cestovnej poisťovne
• uzatváranie, evidencia a správa poistných zmlúv
vrátane starostlivosti o klienta (napr. služba
elektronickej korešpondencie a klientska zóna)
a manažérskych analýz
• reporting, výpočet kapitálových požiadaviek,
štatistické spracovanie a ocenenie nových produktov
• likvidácia poistných udalostí
• zaistenie
• kontrola kvality a dokumentácia uzatvárania
zmluvných vzťahov prostredníctvom hlasových
záznamov
• vybavovanie sťažností
• riadenie rizika podvodu, oznamovanie protispoločenskej činnosti
• evidencia hlásení o neobvyklých obchodných
operáciách a ich vybavenie a identifikácia klienta na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu
ku klientovi
• aktívne súdne spory a mimosúdne vymáhanie
pohľadávok
• pasívne súdne spory
• spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov
• ponuka produktov a služieb a poskytovanie
informácií v rámci priameho marketingu
• súťaže

• správa registratúry
• výkon vnútorného auditu, výkon funkcie súladu
s predpismi, výkon funkcie riadenia rizík
Právnym základom pre spracúvanie osobných
údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti
(najmä zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve), uzatvorenie a plnenie poistnej zmluvy, oprávnený záujem, ktorým je ochrana jeho práv a právom chránených záujmov Európskej cestovnej poisťovne
(účel riadenia rizika podvodu) a komplexná ochrana
a zvýšenie komfortu klienta (účel ponuky produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci
priameho marketingu) a súhlas dotknutej osoby
(súťaže).
Dotknuté osoby
Európska cestovná poisťovňa spracúva osobné
údaje najmä o poistníkovi, poistenom, osobe oprávnenej na prevzatie poistného, ďalších osobách uvedených v poistnej zmluve, ako aj o potenciálnych
klientoch (ďalej aj ako „dotknutá osoba“).
Kategórie spracúvaných osobných údajov
• dentifikačné údaje (napr. meno, priezvisko,
dátum narodenia a rodné číslo)
• kontaktné údaje (napr. adresa trvalého pobytu,
telefónne číslo a e-mailová adresa)
• sociodemografické údaje (napr. vek a povolanie)
• údaje o poistných zmluvách, ktoré má dotknutá
osoba uzavreté s Európskou cestovnou poisťovňou
Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
• finanční agenti
• poskytovatelia IT služieb
• advokáti
• posudkoví lekári
• znalci
• SLASPO
• Slovenská kancelária poisťovateľov
• Sociálna poisťovňa
• NBS
• exekútori
• orgány činné v trestnom konaní
• súdy

Doba uchovávania osobných údajov
Európska cestovná poisťovňa je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve,
t. j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia
do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv
z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od
skončenia zmluvného vzťahu s klientom. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je
možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.
Profilovanie
Európska cestovná poisťovňa vykonáva v rámci
svojej činnosti aj profilovanie nových klientov na
základe demografických, sociálnych údajov a údajov o produktoch za účelom riadneho uzavretia poistnej zmluvy, kalkulácie poistného a správy
poistnej zmluvy.
Práva dotknutej osoby
• právo požadovať od Európskej cestovnej poisťovne prístup k svojim osobným údajom
• právo na opravu osobných údajov
• právo na vymazanie osobných údajov
• právo na obmedzenie spracúvania osobných
údajov
• právo namietať proti spracúvaniu osobných
údajov
• právo na prenosnosť svojich osobných údajov
• právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym
základom spracúvania)
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j.
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba
si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením
a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči
Európskej cestovnej poisťovne si dotknutá osoba
môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej
žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.
V prípade uplatnenia práva na prístup k osobným
údajom alebo práva na prenosnosť osobných údajov musí byť podpis dotknutej osoby na písomnej
žiadosti úradne overený. Ak má Európska cestovná poisťovňa oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou dotknutej osoby, môže požiadať
dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti, napr.
doloženie žiadosti s úradne overeným podpisom
dotknutej osoby.

Kontakt na osobu zodpovednú za dohľad nad
ochranou osobných údajov
Generali poisťovňa a.s.
Osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
E-mail: dpo.sk@generali.com
Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke
www.europska.sk v sekcii O nás
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