»Zahtevek za uveljavljanje pravic stranke v zvezi z obdelavo osebnih podatkov«

*Ime
*Priimek
*Rojstni datum
*Davčna številka
*Država
*Kraj in poštna številka
*Naslov bivališča
E-poštni naslov
Telefon (GSM)
Podatke označene z * je potrebno obvezno vnesti

vlagam zahtevo za (prosimo označite, kaj zahtevate):
 dostop do osebnih podatkov, ki jih zavarovalnica obdeluje in se nanašajo name
Posameznik ima pravico, da od zavarovalnice pridobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. Kadar je temu tako
lahko zahteva dostop do svojih osebnih podatkov in naslednje informacije: (i) glede namena obdelave, (ii) vrste zadevnih osebnih
podatkov, (iii) uporabnika ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih
državah ali mednarodnih organizacijah, (iv) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, kadar slednje ni mogoče lahko
zahteva merila, ki se uporabijo za določitev obdobja hrambe, (v) obstoj pravice, da lahko zahteva popravek ali izbris ali omejitev
obdelave osebnih podatkov, (vi) obstoj pravice do pritožbe, (vii) vse razpoložljive informacije v zvezi z virom, če osebni podatki
niso zbrani pri posamezniku, (viii) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev vključno z oblikovanjem profilov, (ix) obstoj
pravice biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih, kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
ter (x) na zahtevo pridobiti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

 popravek ali dopolnitev osebnih podatkov, ki jih zavarovalnica obdeluje in se nanašajo name
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od zavarovalnice zahteva, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi
netočne osebne podatke v zvezi z njim. Prav tako ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih
osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 izbris osebnih podatkov, ki jih zavarovalnica obdeluje in se nanašajo name
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od zavarovalnice zahteva, da ta brez nepotrebnega odlašanja izbriše
osebne podatke v zvezi z njim. Zavarovalnica pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar so
za to podani zakonski pogoji.

 omejitev obdelave osebnih podatkov, ki jih zavarovalnica obdeluje in se nanašajo name
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od zavarovalnice zahteva, da ta omeji obdelavo, kadar so za to
podani zakonski pogoji.

 prenos osebnih podatkov, ki jih zavarovalnica obdeluje in se nanašajo name
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od zavarovalnice prejme osebne podatke v zvezi z njim v
strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, kadar
obdelava temelji na privolitvi ter se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 umik oz. preklic privolitve (obvezno označite, za kateri namen preklicujete oz. umikate privolitev)
 za neposredno trženje na podlagi oblikovanega profila, ki vključuje meni prilagojene ponudbe in ugodnosti na podlagi
ocenjevanja, analize in predvidevanja mojih interesov, potreb, ekonomskega položaja, lokacije ipd., za vse vrste zavarovanj, s
sporočanjem prek navadne ali elektronske pošte ali telefona z uporabo tekstovnih ali slikovnih sporočil ali v dogovoru ob obisku
zavarovalnega zastopnika, ki mi bo predstavil navedene ponudbe oziroma ugodnosti;
 za mesečno oziroma nekajkrat letno obveščanje o novostih in ugodnostih Generali kluba, koristnih vsebinah ter posebnih akcijah
in ekskluzivnih ugodnostih, prek elektronske pošte;
 za merjenje zadovoljstva s ciljem izboljšanja naših storitev in produktov, ki ga občasno izvaja zavarovalnica prek telefona ali
elektronske pošte;
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno pisno umakne oziro ma
prekliče svojo privolitev, ki je bila dana za obdelavo njegovih osebnih podatkov .

 vlagam ugovor, s katerim nasprotujem obdelavi mojih osebnih podatkov za namene
neposrednega trženja in od zavarovalnice zahtevam prenehanje obdelave v ta namen. Ta zahteva
vključuje oblikovanje profilov, v kolikor je to povezano s takim neposrednim trženjem.

S podpisom spodaj potrjujem:
- da sem seznanjen(a) in da sprejemam Politiko zasebnosti zavarovalnice, kjer je določeno, da lahko
zgoraj naveden pravice uveljavljam le pisno z izpolnitvijo predpisanega obrazca, ki se naslovi na
pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na naslov: GENERALI d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
z oznako: »za pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov«, ali preko elektronske pošte na naslov:
pooblascenec-op.si@generali.com Predpisan obrazec se nahaja v vseh poslovalnicah zavarovalnice
oziroma na spletni strani www.generali.si. Zavarovalnica bo zahtevek obravnavala in nanj v razumnem
roku odgovorila skladno z zakonskimi zahtevami. V primeru zavrnitve zahteve lahko posameznik pri
Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo oziroma prijavo, v kolikor sumi, da se njegovi osebni podatki
shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi;
- da sem seznanjen(a), da preklic oziroma umik privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih
podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem;
- da so osebni podatki, ki sem jih vnesel(a) pravi in resnični ter se nanašajo name, kot vlagatelja zahteve.

Podpis:

V Ljubljani, dne ……………………….

………………………………………..

