Zoznam sprostredkovateľov a príjemcov, ktorým je Wüstenrot poisťovňa, a.s. (WP) oprávnená resp. povinná poskytovať osobné
údaje dotknutých osôb (stav aktualizovaný k 31.08.2018) – viď čl. 5 Rozšírených informácií o podmienkach spracúvania osobných
údajov dotknutých osôb:

Oprávnený subjekt (sprostredkovateľ, príjemca):

Právny základ poskytnutia údajov resp. účel
spracúvania1
Registrovaní finanční agenti, vykonávajúci pre Wüstenrot Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní
činnosť podľa osobitného zákona (viazaní finanční agenti, a finančnom poradenstve, uzavieranie a správa
samostatní finanční agenti, finanční poradcovia a pod.)
poistných zmlúv, poskytovanie poradenstva
a súčinnosť pri likvidácii poistnej udalosti
Národná banka Slovenska
Orgán dohľadu nad poisťovníctvom, zákon č. 39/2015
Z.z. o poisťovníctve, zákon č .747/2004 Z.z. o dohľade
nad finančným trhom
Orgány činné v trestnom konaní
Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon č. 1712/1993
Z.z. o policajnom zbore, zákon č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
o ochrane pred financovaním terorizmu
Súdy
Civilný sporový poriadok, Trestný poriadok
Orgány finančnej správy
Daňový poriadok,
Súdni exekútori
Exekučný poriadok
Spoločnosti realizujúce mimosúdne vymáhanie pohľadávok Ochrana oprávnených právnych záujmov WP
Advokáti
Zastupovanie oprávnených právnych záujmov WP
v právnych sporoch pred slovenskými alebo
zahraničnými súdmi a inými oprávnenými orgánmi,
alebo súčasť poistného plnenia (napr. PZP, poistenie
právnej ochrany), Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii
Správcovia a predbežní správcovia v konkurznom, Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
reštrukturalizačnom alebo vyrovnacom konaní, v konaní
o oddlžení, dozorní správcovia
Notári
Notársky poriadok
Registrovaní znalci
Spolupráca pri likvidácii poistných udalostí, zákon č.
382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch
Posudkoví zmluvní lekári
Súčinnosť pri likvidácii poistných udalostí (najmä
úrazové poistenie, poistenie chorôb, PZP)
Likvidační zástupcovia pri likvidácii zahraničných poistných 4. smernica o poistení motorových vozidiel
udalostí
(2000/26/ES), zákon č. 381/2001 Z.z. o poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla (PZP)
Slovenská kancelária poisťovateľov
Poskytovanie informácií do registra PZP, zákon o PZP
Slovenská asociácia poisťovní
Prevádzkovateľ Registra poistných udalostí, zákon o
poisťovníctve
Iné poisťovne, pôsobiace na území SR
Výmena informácií podľa zákona o poisťovníctve
Cestovné kancelárie a agentúry

Uzavieranie a správa poistných zmlúv, súčinnosť pri
likvidácii poistných udalostí
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Zmluvné servisy

Likvidácia poistných udalostí (havarijné poistenie
motorových vozidiel – KASKO a poistenie
zodpovednosti za škodu, spôsobenú pri prevádzke
motorového vozidla – PZP)
INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., 0415591055, Asistenčné a likvidačné služby pri poistení úrazu
Avenue Louise 166, Brusel, Belgicko prostredníctvom AXA a zodpovednosti,
pri
poistení
zdravotných
ASSISTANCE CZ, s.r.o., IČ: 256 95 215, Hvězdova asistenčných služieb a bývania
1689/2a, 140 62 Praha, Česká republika
Europ Assistance s.r.o.
Asistenčné služby a likvidácia poistných udalostí k
produktom cestovného poistenia
TECHCAR Slovakia, s.r.o.
Obhliadky a s nimi spojené úkony pri KASKO a PZP
poistení
Autoklub Slovakia Assistance, s.r.o,
Asistenčné služby spojené s poistením KASKO a PZP
poistením
ALCASYS Slovakia, a.s.
Call centrum
Tatra Billing, a.s.
Centrálna tlač, obálkovanie a odosielanie písomností
klientom
DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.
Správa registratúrnych záznamov a písomnej formy
dokumentov.
Green Wave Recycling s.r.o., IČO: 455 39 197, Ďurkova 9, Skartácia dokumentov
949 01 Nitra
Wüstenrot Datenservice, GmbH FN56598h, Alpenstrasse
Správa dát a vývoj informačných systémov.
70, 5033 Salzburg, Rakúsko
KPMG Slovensko spol. s r.o., IČO: 31 348 238, Dvořákovo
nábrežie 10, 811 02 Bratislava
JandL, marketing a reklama, s.r.o., IČO: 31 356 036,
Štefánikova 6, Bratislava 811 05
PATEX, s.r.o., IČO: 46 090 479, Svetlá 8, Bratislava 811
02
L. K. Permanent, spol. s r.o., IČO: 31 352 782, Hattalova
12, Bratislava 831 03
Aston ITM, s.r.o., IČO: 35 691 531, nám. SNP 3, 811 06
Bratislava

Audit podľa zákona o poisťovníctve a zákona č.
423/2015 Z.z. o štatutárnom audite
Marketingové a marketingovo-komunikačné aktivity
Likvidácia písomností
Direct mailing tlačovín
Správa a údržba IT systémov a webstránok

Poznámka – vyššie uvedený zoznam nemusí byť úplný, každopádne k poskytovaniu osobných údajov dotknutých osôb dochádza
výlučne na existujúcom právnom základe a plne v súlade so stanovenými účelmi a zásadami podľa Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
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