T:
E:
S:

080 555 555
info@triglav.si
www.triglavpokojnine.si

TP-04

Privolitev za posredovanje
in segmentiranje osebnih
podatkov

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 Triglav, d.d. in v
Triglav, Pokojninski družbi, d.d., 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.
Triglav, Pokojninska družba, d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d., v zbirkah podatkov, ki jih kot upravljavca vzpostavita, vodita in vzdržujeta v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovalništvo, Zakon o preprečevanju in pranju denarja in davčno zakonodajo obdelujeta osebne podatke članov, pridobljene
za namen sklepanja in izvajanja pogodbe.
Z vašo privolitvijo lahko Zavarovalnica Triglav, d.d. in Triglav, Pokojninska družba, d.d., vaše osebne podatke obdelujeta tudi za namene, za katere posebej privolite v razdelku "Privolitev
za obdelavo osebnih podatkov":

I. Podatki o osebi

vsa polja ustrezno izpolnite ali označite s križcem [×]

Vaši identifikacijski in kontaktni podatki, ki so potrebni za vodenje evidence privolitev.
datum rojstva*

ime in priimek *

naslov (stalni ali začasni)*

poštna št.*

elektronski naslov

telefonska številka

davčna številka*

pošta*

* z zvezdico označeni podatki so obvezni, potrebni za identifikacijo posameznika pri vodenju evidence privolitev

Podpisani privolim, da lahko upravljavca osebnih podatkov Triglav, Pokojninska družba, d.d., in Zavarovalnica Triglav, d.d., moje osebne podatke iz zbirk, ki jih vodita, obdelujeta tudi za
naslednje namene:
Označite v okencu pred besedilom (npr. s kljukico, križcem, obkrožitvijo), za katere namene dovolite 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 Triglav, d.d., za trženje svojih produktov in storitev in za trženje produktov in storitev družb Skupine Triglav.
Z vašo privolitvijo vam bo lahko Zavarovalnica Triglav, d.d., pripravila ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom. 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., Triglav, 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 bosta družbi Triglav, Pokojninska družba, d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d., kot skupna upravljavca osebnih podatkov, lahko vaše osebne podatke, 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., Triglav, 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.

II. Informacije o obdelavi osebnih podatkov
V primeru, da podate privolitev za segmentirano (neposredno) trženje, vključno z oblikovanjem profila, bo lahko Zavarovalnica Triglav, d.d., obdelovala tiste vaše osebne podatke, ki nam
jih zaupate ob sklenitvi: ime, priimek, naslov, davčno številko, rojstni datum, e-naslov, telefonsko številko in mobilno telefonsko številko; prav tako bo lahko Zavarovalnica za zagotovitev
upoštevanja potreb in zahtev strank v skladu z zahtevami Zakona o zavarovalništvu v zvezi z distribucijo zavarovalnih produktov in glede na vrsto zavarovalnega produkta, ki ga trži,
obdelovala tudi podatke o vaši starosti in/ali obsegu zavarovanosti in/ali trajanju zavarovanja. Skladno z Zakonom o zavarovalništvu sme Zavarovalnica za namen trženja obdelovati tudi
podatke o spolu.
Če podate privolitev za pošiljanje podatkov družbam v Skupini Triglav s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami, Zavarovalnica Triglav, d.d. in Triglav, pokojninska družba, d.d., le-tem lahko posredujeta naslednje vaše podatke: ime, priimek, naslov, davčno številko, rojstni datum, e-naslov, telefonsko številko,
mobilno telefonsko številko in dodatno še podatek o spolu, v kolikor z njimi razpolagata.
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Osebne podatke iz zbirk Zavarovalnice Triglav, d.d. in Triglav, pokojninske družbe, d.d., lahko za zgoraj označene namene obdelujejo tudi družbe, s katerimi imata navedeni družbi sklenjene
pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov.
Osebni podatki članov se bodo za namen sklepanja in izvajanja pogodbe ter v povezavi s podanimi privolitvami v tem obrazcu, skladno z zakonodajo, izmenjevali med Zavarovalnico Triglav,
d.d. in Triglav, pokojninsko družbo, d.d., in sicer v skladu z dogovorom o skupnem upravljanju osebnih podatkov, sklenjenim med obema družbama, za katerega vsebino lahko član kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na e-naslov dpo@triglav.si ali dpo@triglavpokojnine.si. Na navedena naslova lahko sporoči tudi druga vprašanja ali zahteve v zvezi z
varstvom osebnih podatkov. Osebni podatki, pridobljeni na podlagi zakona ali sklenjene pogodbe, se hranijo do poteka zakonskih rokov hrambe.
Več informacij o varstvu osebnih podatkov je zbranih v Informacijah o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvajanju zavarovanj, do katerih lahko član dostopa s QR kodo na obrazcu,
ter v Politiki zasebnosti na spletni strani www.triglav.si za Zavarovalnico Triglav, d.d., in www.triglavpokojnine.si za Triglav, Pokojninsko družbo, d.d. Član lahko na zgoraj navedeni e-naslov
kontaktira zavarovalnico in zahteva posredovanje tiskanega izvoda prej navedenih dokumentov.
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