Basler Sachversicherungs-AG,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Informácia o ochrane osobných údajov
Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v prípade uzatvorenia poistenia v poisťovni Basler Sachversicherungs
– Aktiengesellschaft.
	LIFEWARE SA, so sídlom Salita ai Ronchi 1 C, 6934 Bioggio,
Švajčiarsko, IČO: CHE-104.820.250
	Finančný agent alebo získateľ a zamestnanec, ktorý návrh zmluvy
alebo zmluvu sprostredkoval alebo jeho nástupcovia.
8.	Osobné údaje sú predmetom prenosu do Švajčiarska.
9.	Práva dotknutej osoby
	Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od
Prevádzkovateľa vyžadovať:
a)	potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b)	vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní
osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15
ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane
osobných údajov,
c)	vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji,
z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d)	vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
e)	opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných
alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
f)	likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa
skončil,
g)	likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,
h)	blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu
pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
	Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo
u Prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné
účely okrem účelov povolených Zákonom o poisťovníctve a Zákonom
o ochrane osobných údajov.
	Všetky práva dotknutej osoby podrobne upravuje § 28 Zákona
o ochrane osobných údajov.
Akékoľvek zmeny vyššie uvedených informácií alebo iné skutočnosti,
ktoré treba oznamovať podľa Zákona o ochrane osobných údajov, budú
oznamované prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa.
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1. 	Prevádzkovateľ je spoločnosť Basler Sachversicherungs –
Aktiengesellschaft, so sídlom Basler Straße 4, 613 52 Bad Homburg
v.d. Höhe, Spolková republika Nemecko, spoločnosť zapísaná na
registračnom súde Amtsgericht Bad Hamburg v.d. Höhe, číslo
zápisu: HRB 9357, v Slovenskej republike vykonávajúca činnosť
prostredníctvom svojej pobočky: Basler Sachversicherungs –
Aktiengesellschaft, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so
sídlom Námestie SNP 15, 811 03 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 36 855 731 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
2. 	Sprostredkovateľom je osoba uvedená v návrhu na uzavretie zmluvy
ako získateľ.
3.	Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie poisťovacej
činnosti podľa zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon o poisťovníctve“).
4.	Rozsah spracovania osobných údajov je určený Zákonom
o poisťovníctve, návrhom na uzavretie poistnej zmluvy, inými
dokumentmi odovzdanými poisťovateľovi v súvislosti s uzatvorením
a správou zmluvy alebo na základe osobitných zákonov v súvislosti
s plnením podľa zmluvy.
5.	Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné
pre uzatvorenie poistnej zmluvy v zmysle Zákona o poisťovníctve
a Občianskeho zákonníka.
6.	Osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté tretím
stranám, ak toto oprávnenie umožňuje alebo túto povinnosť
ukladá Zákon o poisťovníctve alebo iný všeobecne záväzný právny
predpis. Osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené aj
sprostredkovateľom Prevádzkovateľa alebo inej osobe, ovládanej
alebo ovládajúcej Prevádzkovateľa (podľa § 66a Obchodného
zákonníka), vrátane osôb, ktoré sú s Prevádzkovateľom a/alebo
ovládanými osobami a/alebo ovládajúcimi osobami Prevádzkovateľa
v zmluvnom vzťahu alebo sú s nimi inak prepojené (v návrhu na
uzavretie zmluvy aj ako „Poisťovne Basler“).
7. Identifikácia sprostredkovateľov:
	Basler Lebensversicherungs – Aktiengesellschaft, so sídlom LudwigErhard-Str. 22, Hamburg 204 59, Spolková republika Nemecko, číslo
zápisu: HRB 4659
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