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Na podlagi 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 o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v
nadaljevanju: GDPR), Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/2015) in Statuta Zavarovalnice
Sava, d.d., je uprava družbe na svoji redni seji dne 22. 5. 2018, s sklepom št. 01-22-8/1/18 sprejela dokument

POLITIKA ZASEBNOSTI
1

VIZIJA ZASEBNOSTI

V Zavarovalnici Sava, zavarovalna družba, d.d. (v nadaljevanju: Zavarovalnica Sava) v središče našega
poslovanja postavljamo vas, našega zavarovalca oziroma zavarovanca, s tem pa tudi skrb za vaše osebne
podatke. Z željo po dolgoročnem in korektnem poslovnem odnosu spoštujemo vašo zasebnost, zato varstvu
vaših osebnih podatkov namenjamo izjemno pozornost. Z osebnimi podatki ravnamo odgovorno in v celoti
spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z
vzpostavljenimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne
dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo
oziroma nenamerno uničenje.
2

PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV

Kot druga največja zavarovalnica v regiji se zavedamo, da je zavarovanje mnogo več kot zavarovalna pogodba.
Je odnos s stranko, ki ga je potrebno obojestransko spoštovati in negovati, da ta preide v trajno in stabilno
partnerstvo, ki zagotavlja občutek varnosti. Za potrebe strank razvijamo kakovostne in konkurenčne rešitve,
nudimo kakovostne storitve in se učinkovito soočamo s tveganji, kar nas uvršča med najbolj zaupanja vredna
podjetja v panogi. S strokovnim in predanim odnosom do strank, poslovnih partnerjev in okolja skrbimo za
varni razvoj potencialov, pri čemer sledimo najvišjim standardom.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
3

naslov: Zavarovalnica Sava, d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor
brezplačna telefonska številka: 08 19 20
telefonska številka centrale: 02 23 32 100
spletna stran: https://www.zav-sava.si/
e-naslov: info@zav-sava.si

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi
osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje,
shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje
ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Obdelava je
lahko ročna ali avtomatizirana.
3.1

Sklepanje in izvajanje zavarovalnih pogodb

Zavarovalnica Sava osebne podatke zavarovalcev in zavarovancev obdeluje v okviru in za namen izvajanja
pogodb, tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oziroma povpraševanja
posameznika.
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V fazo pred sklenitvijo pogodbe je vključeno tudi avtomatizirano odločanje na podlagi profilov, ki je
namenjeno oceni posameznikove bonitete oziroma njegove primernosti vključitve v zavarovanje z vidika
verjetnosti realizacije zavarovalnih tveganj. Takšna ocena je v tej fazi nujna, posameznik pa ima v primeru, da
z odločitvijo, ki je bila sprejeta na avtomatiziran način, ni zadovoljen (npr. ko zavarovalnica odkloni sklenitev
pogodbe ali ponudi drugačne pogoje), poda ustno ali pisno zahtevo za pojasnila pri zavarovalnem zastopniku
ali pisno zahtevo za pojasnila po e-pošti na naslov: info@zav-sava.si. V tem primeru bo pooblaščeni organ ali
strokovna služba zavarovalnice pretehtala argumente posameznika in sprejela končno odločitev o sklenitvi
pogodbe z njim.
3.2

Zakonski pravni temelji obdelave osebnih podatkov

Zavarovalnica Sava obdeluje osebne podatke na podlagi:








3.3

Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) in sicer tudi za namen izterjave neplačanih obveznosti iz naslova
zavarovalnih pogodb, uveljavljanje povračilnih zahtevkov in drugih pravic ter obveznosti, vključno s
preiskovanjem sumljivih primerov neupravičeno izplačanih odškodnin oziroma zavarovalnin;
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) za namen posredovanja
osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu RS za preprečevanje
pranja denarja in financiranja terorizma;
mednarodnih pogodb, kot je izvajanje dogovora FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act oziroma
Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini), za namen posredovanja osebnih
podatkov zavezancev za davek v ZDA Finančni upravi RS;
na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od
Zavarovalnice Sava, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim
organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.
Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Zavarovalnica Sava v določenih primerih zaproša svoje zavarovalce oziroma zavarovance in druge
posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja,
vključno z obveščanjem o njim prilagojenih ponudbah. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v
okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov
obveščanja, vse do preklica takšne privolitve.
Veljavno privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko poda le oseba, starejša od 15 let, sicer mora z
obdelavo osebnih podatkov otroka soglašati starš oziroma skrbnik.
3.4

Obdelava osebnih podatkov na osnovi zakonitega interesa

Zakoniti interes zavarovalnice kot obdelovalca osebnih podatkov predstavlja pravno podlago za obdelavo, če
ne prevlada nad interesi ter temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se osebni
podatki nanašajo. Ob tem Zavarovalnica Sava na podlagi skrbne ocene upošteva razumna pričakovanja
posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, zlasti glede na njegovo razmerje do zavarovalnice (npr.
obisk zavarovalnega zastopnika zaradi obnove vaše zavarovalne pogodbe).
Zavarovalnica Sava na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke tudi za namen odkrivanja in
preprečevanja goljufij, poskusov goljufij in drugih protipravnih dejanj (npr. zmanjševanje tveganj vdorov na
njeno spletno stran), za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za obvladovanje poslovnega tveganja in
aktuarske skladnosti ter za statistične obdelave, namenjene pripravi poročil poslovodstvu.
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3.5

Obdelava piškotkov

Zavarovalnica Sava na svoji spletni strani uporablja samo sejne piškotke. To so piškoti, ki uporabnikom
omogočajo, da npr. lahko izpolnijo spletni obrazec za sklenitev zavarovanja. Izjema od navedenega je trajni
piškotek, ki nekaj mesecev hrani uporabnikovo odločitev, da se strinja z rabo piškotkov, seveda v kolikor je
uporabnik to potrdil. Za pregled statistike spletnega mesta in oddajanja podatkov, ki jih uporabnik izpolni na
spletni strani, uporabljamo orodje Hotjar ter spletno klepetalnico na https://www.zav-sava.si/, kjer lahko
uporabnik vzpostavi kontakt z nami (klik na »Pogovorite se z nami!«). Tako pridobljenih podatkov ne
uporabljamo za potrebe neposrednega trženja.
Vse dodatne informacije o uporabi piškotkov so dostopne na: https://www.zav-sava.si/sl-si/pravnaobvestila/piskotki/.
4

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Poleg Zavarovalnice Sava (njenih zaposlenih) osebne podatke po naših navodilih ter v našem imenu in za naš
račun obdelujejo tudi naši obdelovalci, kot so agencije za zavarovalno zastopanje in zavarovalni posredniki,
podjetja, ki zavarovalnici nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov (npr. izdelovalci
računalniških aplikacij, klicni center) in obdelovalci, ki jih zavarovalnica angažira za zagotavljanje storitev,
potrebnih za izvajanje zavarovalnih pogodb (npr. zdravniki, avtomobilski servisi).
V nekaterih primerih z našimi pogodbenimi partnerji v skladu z določili GDPR nastopamo kot skupni
upravljalci osebnih podatkov (npr. v nekaterih primerih zdravstvenih zavarovanj), saj skupaj določamo
namene in pogoje obdelave vaših osebnih podatkov.
Zavarovalnica Sava lahko posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov za namene izvajanja
obveznosti iz sklenjenih pogodb o zavarovanju zaupa tudi obdelovalcem in upravljavcem zunaj območja držav
članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora (EGP), pri čemer jamči, da bo tudi v teh primerih
zagotovljen enak nivo varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala sama, in bodo spoštovane vse
zahteve predpisov, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov v tretje države.
5

PRAVICE POSAMEZNIKOV

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z našo politiko zasebnosti ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se
obrnete na nas tako, da nam pišete na naslov: Zavarovalnica Sava, d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor (s
pripisom »za DPO«) ali na e-naslov: gdpr@zav-sava.si, ali to storite po telefonu na številki 080 19 20. Na
podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili pisno in v skladu s predpisi.
Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov lahko posameznik, katerega osebni podatki
se obdelujejo:






zahteva dostop do svojih osebnih podatkov in pridobi informacije v skladu s členom 15 GDPR,
zahteva dopolnitev ali popravek svojih osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni,
zahteva blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov (»pravica do pozabe«),
ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter
zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov (za enega ali več določenih namenov) s pisno
zahtevo kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče. Prav tako lahko na enak način izrazi svojo voljo
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glede kanalov, po katerih poteka obveščanje. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na
podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima tudi pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov.
6

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Zavarovalnica Sava bo obdelovala osebne podatke le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov
obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa
za namen, za katerega je bila privolitev dana, in le do preklica.
Zavarovalnica Sava osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi veljavne zakonodaje, hrani še deset let od
poteka veljavnosti zadnjega zavarovalčevega sklenjenega zavarovanja ali zaključka obdelave zadnjega
zavarovalnega primera. Enako velja za obdelavo teh podatkov v družbah, katerim so bili osebni podatki
posredovani za isti namen. Ostali osebni podatki se hranijo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani
oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov.
7

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (»DPO«)

Zavarovalnica Sava ima pooblaščeno oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dostopna po telefonu na
številki 080 19 20 in po elektronski pošti na e-naslovu: gdpr@zav-sava.si.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami
stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in/ali z uresničevanjem
njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
8

PREGLED IN IZVAJANJE POLITIKE

Skrbnik politike enkrat letno pregleda skladnost te politike s strategijo poslovanja, politiko upravljanja,
drugimi politikami v sistemu upravljanja v Zavarovalnici Sava, ter drugimi internimi akti, zakonodajo in
drugimi predpisi.
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9

KONČNE DOLOČBE

Ta politika začne veljati, ko jo sprejme uprava družbe, uporablja pa se od 25. 5. 2018 dalje.
Podpisan izvirnik se hrani v Službi za skladnost poslovanja. Hrani se tudi izvirni elektronski zapis.
Skrbnik tega akta je Služba za skladnost poslovanja.
V Mariboru, 22. 5. 2018
Uprava družbe:
mag. David KASTELIC, predsednik uprave

mag. Primož MOČIVNIK, član uprave

Rok MOLJK, član uprave

Robert CIGLARIČ, član uprave
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10 REFERENČNI DOKUMENTI



Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
Politika privatnosti
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