ZAHTEVEK ZA REFERENČNO ŠTEVILKO ZA PRIJAVO
V PORTAL »MOJ POKOJNINSKI RAČUN«
ZAVAROVANEC − ČLAN KROVNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA LEON 2 (v nadaljevanju KPS LEON 2)
Ime in priimek:

Davčna številka:

Ulica in hišna številka (stalni naslov):

Št. pošte in kraj (stalni naslov):

E-naslov:

Tel. št.:

Številka potrdila / obvestila o vključitvi oziroma police (dopolni): 4000

Pokojninski načrt:

PN LEON 2K

PN LEON 2I

IZJAVA
Spodaj podpisani/-a član/-ica KPS LEON 2 želim dostopati do portala »MOJ POKOJNINSKI RAČUN«, na katerem lahko enostavno pregledam podatke o
svojem dodatnem pokojninskem zavarovanju.
S podpisom na tem zahtevku jamčim, da so zgoraj navedeni osebni podatki, vključno s številko potrdila o pristopu / obvestila, resnični, točni in popolni ter se
nanašajo name. Zaupnost referenčne številke za prijavo, svojega gesla, uporabniškega imena in morebitne druge podatke za identifikacijo bom skrbno varoval/-a
in jih nikakor ne bom zaupal/-a tretji stranki.
GENERALI d.d. ne odgovarja za morebitno zlorabo osebnih podatkov ob opustitvi dolžne skrbnosti s strani uporabnika portala. Šteje se, da z vnosom številke
potrdila o pristopu / obvestila soglašam s pogoji uporabe portala »MOJ POKOJNINSKI RAČUN«, objavljenimi na spletni strani: www.moj.generali.si. Pogoji
uporabe »MOJ GENERALI« veljajo tudi za »MOJ POKOJNINSKI RAČUN« in se smiselno uporabljajo.
Varstvo osebnih podatkov
Zavarovalnica osebne podatke obdeluje za namene, določene z zakonom, ki ureja področje zavarovalništva, ter v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti. Na
podlagi izrecno in nedvoumno izražene privolitve lahko zavarovalnica osebne podatke obdeluje tudi za namene neposrednega trženja na podlagi oblikovanih
profilov, obveščanja o novostih in ugodnostih Generali kluba, koristnih vsebinah, posebnih akcijah in ekskluzivnih ugodnostih pa tudi za anketiranje oziroma
merjenje zadovoljstva zaradi izboljšanja storitev in produktov. Osebni podatki se obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi, kar vključuje profiliranje, ob upoštevanju
pravila minimalnega nabora osebnih podatkov in skladno z določili zakona, ki ureja področje zavarovalništva, področje varstva osebnih podatkov, ter skladno z
določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku
takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (t. i. Splošna uredba o varstvu podatkov). Osebne podatke, pridobljene za izvajanje zakonskih namenov,
lahko obdelujejo tudi družbe, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o opravljanju storitev zavarovalnega zastopanja ali posredovanja ter pogodbe o
obdelavi osebnih podatkov, posreduje pa se lahko v obdelavo tudi družbam Skupine GENERALI in drugim zavarovalnicam in pozavarovalnicam ter svojim oziroma
njihovim pooblaščencem za namene ocenitve nevarnosti, likvidacije in plačila zavarovalnine, sozavarovanja in pozavarovanja za pogajanja pred sklenitvijo ter
za sklepanje in izvajanje zavarovalne pogodbe. Zavarovalnica osebne podatke hrani do izteka roka, ki ga določa zakon, ki ureja področje zavarovalništva,
oziroma do preklica. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko posameznik kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno pisno prekliče oziroma pisno
zahteva dostop do, dopolnitev, popravek, omejitev, prenos ter izbris osebnih podatkov. Zahtevo je treba pisno nasloviti na pooblaščenca zavarovalnice za varstvo
osebnih podatkov na naslov: GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, z oznako »za pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov«, ali
prek elektronske pošte na e-naslov: pooblascenec-op.si@generali.com, kamor se pošlje tudi morebitni ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Preklic
privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Posameznik, čigar zahteva je bila zavrnjena, lahko pri
informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo.
Zavarovalnica bo vsak prejeti zahtevek obravnavala in nanj odgovorila v razumnem roku skladno z zakonskimi zahtevami. Zavarovalnica je sprejela Politiko
zasebnosti, ki je dostopna na www.generali.si.
S podpisom potrjujem, da sem prebral/-a in v celoti razumem vsebino zgornjega pravnega obvestila ter da sem seznanjen/-a s Politiko zasebnosti družbe
GENERALI zavarovalnica d.d.
www.generali.si/pravno-obvestilo
Kraj in datum:

Podpis zavarovanca – člana:

Podpisan zahtevek pošljite na obdelava.pokojnina.si@generali.com ali po pošti na naslov: GENERALI zavarovalnica d.d. (za BO), Ljubljanska cesta 3a,
6000 Koper.
Na podlagi tega podpisanega zahtevka vam bo družba GENERALI d.d. na zgoraj navedeni e-poštni naslov oziroma GSM poslala referenčno številko in druga
navodila za dostop do aplikacije »MOJ POKOJNINSKI RAČUN«.
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