Konzessionierte betriebliche Vorsorgekassen

Obvestilo o zasebnosti
GrECo International d.o.o.
Veljavno od 10. 12. 2021

1 Splošno
Zahvaljujemo se vam za zanimanje, ki ste ga izkazali za našo spletno stran in naše podjetje.
Naša spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki so na voljo zgolj za informativne namene. Zunanje
spletne povezave skrbno preverjamo, vendar pa nismo odgovorni za vsebino in varnost teh zunanjih povezav.
Osebne podatke, ki jih posredujete ob obisku našega spletnega mesta, varujemo in pri obdelavi ohranjamo njihovo
zasebnost v skladu z zakonskimi zahtevami. Podrobnejše podatke o tem podajamo v nadaljevanju.

1.1 Upravljavec obdelave vaših osebnih podatkov je
GrECo International d.o.o., posredovanje na področju zavarovanja
Naslov: Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Spletna stran: https://www.greco.services
Elektronska pošta: varovanje.podatkov@greco.services
Povpraševanja v zvezi z varovanjem podatkov lahko pošljete prek spletne ali navadne pošte na zgornje kontaktne
podatke.

1.2 Pristojni nadzorni organ
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 230 97 30
Elektronska pošta: gp.ip@ip-rs.si
Spletna stran: https://www.ip-rs.si/

2 Kako uporabljamo vaše podatke
2.1 Katere osebne podatke obdelujemo in od kje izvirajo?
Obdelujemo naslednje osebne podatke, ki jih pridobimo med našim poslovanjem:
Če zgolj obiščete našo spletno stran, bomo vaše osebne podatke obdelali samo, kot je opisano v poglavju 5.
Ko vam (ali vašemu delodajalcu) nudimo zavarovalno posredovanje in/ali svetovalne storitve v zvezi z
zavarovanjem, bomo obdelali podatke, kot so vaši osebni podatki (ime, naslov, kontaktni podatki, datum in kraj
rojstva, državljanstvo, poklic itd.), podatki za preverjanje identitete (npr. podrobnosti o osebnih dokumentih) in
podatke o avtentikaciji (npr. vzorec podpisa). Vključene so lahko tudi podrobnosti o transakcijah (npr. plačila),
podatki, potrebni za izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti (npr. podatki o zavarovalnih policah), podatki o
oglaševanju in prodaji, dokumentacijski podatki (npr. zapisniki o svetovanju), podatki o registraciji, podatki iz vaše
elektronske komunikacije z našimi družbami v skupini, rezultati obdelave podatkov, ki jih ustvari skupina GrECo, in
podatki, potrebni za izpolnjevanje naših zakonskih in regulativnih obveznosti.

stran 2

Prav tako obdelujemo podatke, ki jih pridobimo od vaših zavarovalcev, od drugih podjetij iz skupine GrECo, od
kreditnih institucij in iz javno dostopnih virov (npr. register podjetij, zemljiška knjiga, mediji). Podatke lahko
pridobimo tudi od javnih organov (npr. sodišč) ali državnih uradnikov.
V določenih okoliščinah lahko obdelujemo tudi posebne kategorije vaših osebnih podatkov (npr. informacije v zvezi
z zdravjem), kot je opisano pod točko 3.4.
Glede na poseben kontekst, v katerem obdelujemo vaše podatke, vam bomo po potrebi zagotovili dodatne
informacije.
Obdelujemo samo podatke, ki so potrebni za določen namen obdelave (za podrobnosti glejte poglavje 3 spodaj).

2.2 Podatki o otrocih
Ne sklepamo pogodb z mladoletnimi osebami in za to tudi nismo pooblaščeni. S sklenitvijo spletne pogodbe ali
koriščenjem spletnih storitev ipd. potrjujete, da niste otrok, kar v Sloveniji pomeni, da ste dopolnili 18 let, ali pa ste
predložili soglasje vašega zakonitega zastopnika.

3 Nameni in pravni temelji obdelave osebnih podatkov
3.1 Izpolnjevanje pogodbe v skladu s členom 6 (1b) GDPR
Smo neodvisni zavarovalni posredniki in svetovalci. Osebni podatki se obdelujejo v okviru naših poslovnih odnosov
z vami ali vašim delodajalcem kot našo stranko in/ali dobaviteljem. Sem spadajo elektronsko ustvarjeni, shranjeni
in arhivirani dokumenti (npr. korespondenca) v zvezi s ponudbami in sklenitvami zavarovalnih pogodb ali v drugih
fazah priprave pogodbe ali za upravljanje in izpolnjevanje naših pogodbenih pravic in odgovornosti, zlasti v primeru
odškodninskih zahtevkov, in za svetovanje pri zavarovanju; tudi fotografije in druge dokumente, ki ste jih naložili.
Dodatne informacije o naši obdelavi podatkov so vključene tudi v vašo pogodbeno dokumentacijo.
Če storitve, ki vam jih nudimo, vključujejo več kot eno podjetje GrECo, na primer, če se zavarovanje izvaja v več kot
eni državi, mora vaše podatke obdelati vsako od ustreznih podjetij skupine GrECo. Ustrezne družbe skupine so
navedene na naši spletni strani https://www.greco.services/en/greco-markets.html.

3.2 Obdelava za izpolnitev zakonskih obveznosti v skladu s členom 6 (1b) GDPR
Zakonski predpisi, ki zahtevajo, da obdelujemo vaše osebne podatke, so npr.:




pojasnila v kazenskem postopku za državno tožilstvo in sodišča, kot tudi za urad za preprečevanje pranja
denarja, zaradi namernega finančnega kriminala: Zakon o kazenskem postopku, Kazenski zakonik;
preprečevanje goljufij ali pranja denarja;
uredbe glede postopkov za razkrivanje nepravilnosti.

3.3 Obdelava podatkov za varovanje upravičenih interesov v skladu s členom 6 (1f) GDPR
Da bi zaščitili zakonite interese upravljavca in drugih podjetij v skupini GrECo, se lahko podatki obdelujejo na podlagi
uravnoteženja vaših in naših interesov, ki presega specifično izpolnitev pogodbe.
To vključuje zlasti naslednje vrste dejavnosti obdelave podatkov oziroma interese, ki jih zasledujemo z njimi:
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informacijske storitve in zagotavljanje spletne in informacijske varnosti,
trženje in neposredno oglaševanje,
preverjanje in optimizacija ponudb storitev skupine GrECo,
dejavnosti vodenja poslovanja z namenom nadaljnjega razvoja storitev in izdelkov,
uveljavljanje in zagovarjanje pravnih zahtevkov v sodnih in izvensodnih postopkih,
preprečevanje goljufij ali pranja denarja,
obdelava za statistične namene,
obdelava za tržne raziskave,
spoštovanje in izvajanje predpisov glede podajanja pritožb,
komunikacija znotraj skupine GrECo za zgoraj navedene namene.

Poleg podjetij skupine GrECo, s katerimi imate neposredne pogodbe, lahko kot soizvajalci ali soupravljavci nastopajo
tudi druga podjetja skupine GrECo, ki sodelujejo pri izpolnjevanju pogodb (npr. za upravljanje prihodkov), in GrECo
International Holding AG (npr. kot ponudnik IT storitev).
V zvezi s prenosom podatkov znotraj skupine GrECo in tretjim osebam poudarjamo, da smo dolžni ohranjati
zasebnost in zaupnost vseh podatkov in informacij o strankah, ki so nam bili posredovani v okviru našega poslovnega
odnosa. Vsi zaposleni v podjetjih GrECo, ki bi morda imeli dostop do vaših osebnih podatkov, in vsi (pod-)izvajalci
za obdelavo podatkov morajo pisno potrditi, da bodo ohranjali zaupnost in bodo osebne podatke obdelovali le po
pooblastilu. GrECo International Holding AG v Avstriji kot osrednji ponudnik IT storitev za vsa podjetja v skupini
GrECo spremlja varnost podatkov v skladu s čl. 32 GDPR.

3.4 Obdelava podatkov, za katero ste dali privolitev v skladu s členom 6 (1a) ali členom 9 (2a)
GDPR
Podatki, ki jih posredujete, se lahko obdelujejo tudi na podlagi vašega soglasja, npr. kontaktni podatki za pošiljanje
novic in informacij o zavarovalniških produktih, zavarovalnem posredovanju in drugih storitvah vašega GrECo
partnerja ali fotografije, ki jih stranke posredujejo za namene referenc ali poročanja o dogodkih.
Če je za obdelavo vaših podatkov potrebna vaša privolitev, jih bomo začeli obdelovati za predvidene namene šele
po vaši izrecni privolitvi.
Za reševanje škodnih zahtevkov je včasih potrebno obdelati občutljive podatke (npr. podrobnosti o poškodbah), kot
je opredeljeno v 9. členu GDPR, ali podatke o (domnevnih) kaznivih dejanjih (npr. v primeru prometnih nesreč), kot
je opredeljeno v 10. členu GDPR. Takšne podatke praviloma obdelujemo za namene ugotavljanja, uveljavljanja ali
zagovarjanja pravnih zahtevkov, tako da čl. 9 (2f) GDPR običajno predstavlja pravno podlago za tako obdelavo. Če
obdelava takih podatkov že ni utemeljena na podlagi zakonskih določb, kot je čl. 9 (2) ali čl. 10 (2) GDPR, bomo
vnaprej prosili za vaše posebno soglasje, da lahko te podatke obdelujemo in posredujemo zavarovalnicam ali
posrednikom itd. Enako velja, če so nam ti podatki posredovani iz drugega vira (npr. prek zavarovalnic).
Vaše soglasje lahko kadar koli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost predhodne obdelave.

3.5 Ali ste nam dolžni posredovati svoje osebne podatke? Kaj se zgodi, če tega ne želite?
Naše poslovanje zahteva, da stranke posredujejo številne osebne podatke. Brez vašega imena in naslova vam tako,
na primer, ne moremo ponuditi sklenitve zavarovanja. Če nimamo podrobnosti o škodi, vam ne moremo pomagati
pri prijavi in obdelavi škodnih zahtevkov. Vaše osebne podatke moramo obdelovati povsod, kjer je to potrebno
zaradi pogodbenih ali pravnih razlogov v okviru našega poslovnega razmerja. Če ne želite, da se vaši podatki
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uporabljajo na ta način, vam določenih izdelkov in storitev ne bomo mogli zagotoviti. Če je za obdelavo vaših
podatkov potrebno posebno soglasje, pa vam tega ni treba dati oz. vam tovrstnih podatkov ni treba posredovati.

3.6 Ali obstaja avtomatizirano odločanje, vključno s profiliranjem, kot je opredeljeno v čl. 22
(1) in čl. 4 GDPR?
Ne, ni avtomatiziranega odločanja. Pri zavarovalnem posredovanju preverjamo kreditno sposobnost oz. boniteto s
poizvedbami pri kreditnih in bonitetnih agencijah. Ocenjevanje tovrstnih informacij ni nikoli avtomatizirano.

4 Prenos in hramba osebnih podatkov
4.1 Komu posredujemo vaše osebne podatke?
Varnost vaših osebnih podatkov nam je pomembna. Zato podatke posredujemo drugim zgolj, če za to obstaja
pogodbena ali zakonska zahteva ali kadar je to potrebno za zaščito naših zakonitih interesov (npr. znotraj podjetja)
ali z vašim soglasjem. Vaše osebne podatke lahko posredujemo:









Zavarovalnicam/pozavarovalnicam/v določenih primerih tudi pooblaščenim so-posrednikom in drugim
organom, ki so potrebni za sklenitev zavarovanja v posameznih primerih.
Drugim podjetjem GrECo v sklopu skupine GrECo in tretjim osebam, njihovim zaposlenim in zastopnikom,
v kolikor je to potrebno za dolžno izpolnjevanje pogodbenih, zakonskih ali regulatornih obveznosti ter za
zaščito zakonitih interesov, predvsem pa za pripravo ali sklenitev zavarovalnih pogodb (npr.
GrECo Risk Engineering GmbH); podjetjem GrECo, katerih IT storitve (npr. GrECo International Holding AG
kot osrednji izvajalec informacijskih storitev za vsa podjetja skupine GrECo) ali zaledne storitve ali storitvene
linije so potrebne za izpolnjevanje naših obveznosti ali zagotavljanje naših storitev.
Družbi Microsoft Ireland Operations Limited kot obdelovalcu podatkov (vključno z njegovimi podobdelovalci) z uporabo storitev v oblaku, ki se zagotavljajo v EU.
Ponudnikom IT infrastrukture, IT varnosti in/ali omrežnih storitev.
Javnim organom in institucijam, kjer smo to zakonsko dolžni (npr. organu za izdajo dovoljenj za trgovino kot
regulativnemu organu, finančnemu organu).
Z naše strani pooblaščenim tretjim osebam, npr. odvetnikom. Tretje osebe so pogodbeno zavezane k
zaupni obravnavi vaših podatkov, ki jih lahko obdelujejo zgolj v okviru izvajanja storitev.
Podatki se lahko posredujejo tudi tretjim osebam, če ste za to dali privolitev, npr. cenilcem v škodnih
primerih.

4.2 Ali se moji osebni podatki posredujejo tretjim državam?
Včasih je treba podatke posredovati v tretjo državo brez ustreznih predpisov o varstvu podatkov, npr. v primeru
čezmejnih zavarovalnih rešitev, prejemniki podatkov pa so pristojna podjetja GrECo v tretjih državah (Rusija, Srbija,
Ukrajina in Turčija). V primeru posredovanja v tretjo državo brez ustreznega varovanja podatkov ali mednarodni
organizaciji, se to izvede na podlagi standardnih pogodbenih klavzul EU ali drugih zagotovil za ustrezno varstvo
podatkov, kot je opredeljeno v GDPR, poglavje V.
Podjetja GrECo v tretjih državah so v okviru skupine GrECo pogodbeno zavezane k varovanju podatkov in
upoštevanju varnostnih standardov v skladu z GDPR, kar nadzoruje tudi osrednji izvajalec informacijskih storitev
skupine GrECo, t. j. GrECo International Holding AG v Avstriji. GrECo International Holding AG namreč obdeluje
podatke kot glavni ponudnik informacijskih storitev (podatkovno središče) tudi za podjetja GrECo v tretjih državah.
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V mnogih primerih so lahko podjetja GrECo skupni upravljavci z drugimi podjetji tudi v tretjih državah (npr. za
čezmejne zavarovalne rešitve). V takih primerih se podpišejo pogodbe za skupne upravljavce, ki določajo natančne
zahteve v skladu s čl. 26 GDPR. Kadar podjetja GrECo obdelujejo vaše podatke kot skupni upravljavci, lahko svoje
pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in druge zahtevke v skladu z GDPR (glej točko 6
»Vaše pravice«) uveljavljate proti vsakemu ustreznemu upravljavcu, če ni bila določena in vam sporočena nobena
posebna kontaktna točka (člen 26 (2) GDPR).
Na splošno ne uporabljamo obdelovalcev podatkov zunaj skupine GrECo, ki se nahajajo v tretjih državah. Kadar
obdelovalci podatkov, ki smo jih angažirali, uporabljajo storitve pod-obdelovalcev, ki se nahajajo zunaj EU,
zagotavljamo, da so ti pod-obdelovalci dolžni upoštevati standarde varstva podatkov in varnosti GDPR, tako da
zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov.

4.3 Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatke bomo obdelovali ali hranili v času trajanja poslovnega razmerja med nami ali dokler je katera
koli zavarovalna pogodba, ki jo posredujemo pri našem posredovanju, še vedno v veljavi. Tudi sicer bomo vaše
podatke hranili le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnjevanje zgoraj opisanih namenov obdelave.
Po prenehanju našega razmerja z vami je obdobje hrambe podatkov odvisno še od rokov, ki veljajo za sprožitev
pravnega postopka iz pogodbenega razmerja proti odgovorni osebi.
Zato moramo vaše podatke hraniti tudi po poteku poslovnega razmerja, in sicer dokler zastaralni rok za zahtevke,
ki bi se lahko pojavili med nami, še ni potekel. Takšni zahtevki so lahko vloženi za izpolnitev ali razveljavitev pogodbe,
odškodnino ali izpolnitev drugih pravnih obveznosti. Zastaranje terjatev na podlagi zavarovalnih pogodb praviloma
poteče po petih letih.

4.4 Kateri varnostni ukrepi veljajo pri obdelavi osebnih podatkov?
Varstvo in varnost podatkov sta za nas zelo pomembna. Naša obdelava podatkov je zaščitena s tehničnimi in
organizacijskimi ukrepi. To vključuje zlasti varstvo vaših osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim
uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem in nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki
so posredovani, shranjeni ali drugače obdelani. Centralizirano zagotavljanje IT storitev za vsa podjetja GrECo s strani
GrECo International Holding AG zagotavlja to zaščito v vseh GrECo podjetjih.
Zaščitni ukrepi vključujejo na primer uporabo sodobne varnostne programske opreme in metod šifriranja, nadzor
fizičnega dostopa, koncepte avtorizacije, psevdonimizacijo in druge previdnostne ukrepe za zaščito pred zunanjimi
in notranjimi napadi in njihovo preprečevanje.

5 Spletni mediji
5.1 Piškotki
Naša spletna stran ne uporablja piškotkov.

5.2 Družbena omrežja
Sodelujemo z različnimi družbenimi omrežji. Če jih uporabljate, se bo vaš brskalnik samodejno povezal z njimi. Pri
tem bo posredoval vaš IP-naslov in druge podatke, npr. piškotke, če ste določeno spletno platformo obiskali že kdaj
prej.
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Če je to mogoče, se takšnemu prenosu podatkov izogibamo tako dolgo, dokler dejansko ne prične interakcija z
določeno platformo. S klikom na ustrezen znak (npr. logotip Facebooka) soglašate, da ste pripravljeni na povezavo
z izbrano platformo, in da bodo podatki o vas, npr. vaš IP-naslov, posredovani temu družbenemu omrežju.
Naše spletno mesto ponuja možnost interakcije z različnimi družbenimi omrežji prek vtičnikov. To so Facebook
Ireland Ltd., Twitter Inc., Linked In Inc. ZDA in XING SE Deutschland.
Na obseg in vsebino podatkov, ki se posredujejo operaterju družbenega omrežja, ko kliknete na njegov vtičnik,
nimamo vpliva. Če bi radi izvedeli več o vrsti, obsegu in namenu podatkov, ki jih zbirajo upravljavci teh družbenih
omrežij, vam priporočamo, da preberete pravilnike o varstvu podatkov posameznega družbenega omrežja.

5.3 Newsletter
Na spletni strani se lahko prijavite za sprejemanje naših e-novic. Odjavite se tako, da uporabite povezavo za odjavo,
ki se nahaja na koncu vsakega sporočila z e-novicami ali pa stopite v stik z nami tako, da odgovorite na sporočilo z
e-novicami.
Ta vidik obdelave podatkov urejajo zakonske določbe v Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Zakonu o
varstvu potrošnikov, Zakonu, ki ureja elektronsko poslovanje na trgu (ZEPT) in GDPR čl. 6 (1a) (soglasje).

5.4 Kontaktni obrazec
Podatki, ki jih navedete v našem kontaktnem obrazcu, vključno z osebnimi podatki, se posredujejo na naš lastni
poštni strežnik, obdelamo in shranimo, da lahko odgovorimo na vaše povpraševanje. Ti podatki se ne zbirajo ali
posredujejo brez vašega soglasja. Brez teh podatkov ne moremo odgovoriti na vaše povpraševanje.
Z uporabo našega kontaktnega obrazca potrjujete, da niste otrok, kar v Sloveniji pomeni, da ste dopolnili 18 let, oz.
je vaš zakoniti zastopnik podal soglasje.
Ta vidik obdelave podatkov urejajo zakonske določbe v Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Zakonu o
varstvu potrošnikov, Zakonu, ki ureja elektronsko poslovanje na trgu (ZEPT) in GDPR čl. 6 (1a) (soglasje).

6 Vaše pravice
Imate pravico do dostopa, popravka ali izbrisa ali omejitve obdelave vaših shranjenih podatkov, pravico do ugovora
obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov, kadar koli in v skladu s pogoji na področju zakonodaje o varstvu
podatkov. Prosimo, da vsa vprašanja o teh zadevah usmerite na upravljavca za obdelavo vaših osebnih podatkov,
kot je opredeljeno v točki 1.1.
Da vaši podatki ne pridejo v napačne roke in da nihče ne more izbrisati vaših podatkov proti vaši volji, je nujno, da
preverimo vašo identiteto vsakič, ko nas kontaktirate.
Morebitne pritožbe lahko vložite pri pristojnem nadzornem organu:
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 230 97 30
Elektronska pošta: gp.ip@ip-rs.si
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Spletna stran: https://www.ip-rs.si/
Podrobnejša predstavitev vaših pravic:

6.1 Dostopanje
V skladu s členom 15 GDPR morajo upravljavci vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki,
omogočiti dostop do osebnih podatkov, ki se o njih obdelujejo.

6.2 Popravek in izbris
V skladu s členom 16 in členom 17 GDPR imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico
zahtevati popravek in izbris svojih osebnih podatkov.

6.3 Omejitev obdelave
V skladu s členom 18 GDPR imate pravico omejiti obdelavo svojih osebnih podatkov.

6.4 Prenosljivost
V skladu s členom 20 GDPR imate pravico do prenosljivosti podatkov. To je pravica, da pod določenimi pogoji
pridobite osebne podatke, ki ste jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ter
zahtevate, da se ti podatki posredujejo tretji osebi.

6.5 Ugovor
V skladu s členom 21 (1) GDPR ima vsak, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz razlogov, ki izhajajo iz njegovega
posebnega položaja, pravico ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, ki se med drugim obdelujejo zaradi
zasledovanja zakonitih interesov upravljavca ali tretje osebe. To velja tudi za podatke, obdelane za profiliranje na
podlagi te določbe. Kadar koli lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja
(npr. Spotlight ali Newsletter), z veljavnostjo v prihodnosti.

7 Avtomatizirano odločanje
Ne uporabljamo avtomatiziranega odločanja, kot je opredeljeno v čl. 22 GDPR, za odločitve o vzpostavitvi in
izvajanju poslovnih odnosov.

8 Spremembe Obvestila o zasebnosti
To Obvestilo o zasebnosti nadomesti vse prejšnje različice. Pridržujemo si pravico, da dokument po potrebi
uskladimo z morebitno spremembo okoliščin. Veljavna različica Obvestila o zasebnosti je vedno dostopna na naši
spletni strani https://www.greco.services/si/SIG_data_protection_declaration_clients.pdf
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Vse pravice za ta dokument so pridržane.
Dokument in njegovi posamezni deli so zaščiteni z avtorskimi pravicami.
Informacije, ki jih vsebuje, so zaupne. Dokument in njegova vsebina se ne sme
uporabljati, prevajati, širiti, razmnoževati in v elektronski obliki predelovati
brez dovoljenja skupine GrECo. Še posebno ni dovoljeno posredovanje tretjim osebam.

